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[...] Não posso estar no mundo de luvas nas mãos 
constatando apenas. A acomodação em mim é 
apenas caminho para a inserção, que implica 
decisão, escolha, intervenção na realidade. Há 
perguntas a serem feitas insistentemente por todos 
nós e que nos fazem ver a impossibilidade de 
estudar por estudar. De estudar descompro-
metidamente como se misteriosamente, de 
repente, nada tivéssemos que ver com o mundo, 
um lá fora e distante mundo, alheado de nós e nós 
dele. Em favor de que estudo? Em favor de quem? 
Contra que estudo? Contra quem estudo? 

(PAULO FREIRE, 1999) 



RESUMO 

A presente pesquisa teve por objeto de estudo compreender as representações 
sociais da geografia escolar pelos alunos das Escolas Municipais Lions Prata e 
Doutor Francisco Brasileiro, localizadas no Bairro do Catolé, e no Distrito de Santa 
Terezinha, respectivamente, no município de Campina Grande/PB. O objetivo desse 
estudo consistiu em identificar, compreender e analisar essas apreensões na forma 
como são comunicadas e efetivadas na escola e na sociedade. Essa busca se deve 
ao fato de que a constante reprodução das mesmas no atual contexto de mundo em 
que estamos inseridos não favorece ao entendimento da complexidade do ser e do 
saber no âmbito educativo e social. Assim, consideramos urgentes suas 
interlocuções na prática didático-pedagógica da geografia para ressignificar o 
conhecimento geográfico produzido na cidade. Autores como Moscovici; Jodelet; 
Bourdieu; Tuan; Foucault; Castoriadis; Morin entre outros contribuíram na mediação 
reflexiva do imaginário simbólico emitido pelas falas interiores dos 281 (duzentos e 
oitenta e um) alunos pesquisados. Esses corresponderam a 64,0% (sessenta e 
quatro) integrantes dos matriculados nas duas escolas do sistema público municipal 
de ensino (INEP, 2005). Para a obtenção dos dados foi utilizado questionário 
quantiqualitativo. As respostas foram categorizadas considerando a análise de 
conteúdo fornecida pelo uso da descrição estatística através do Programa Statistical 
Package for the Social Sciences - SPSS. Também foi utilizada a técnica da 
associação livre de palavras para verificação das informações. Os resultados 
revelaram que as representações sociais da geografia permanecem ancoradas em 
concepções fragmentadas, conteudísticas, positivistas e funcionalistas de homem, 
sociedade, e mundo. Manifestação de um ensino tradicional e organicista, esse 
desvelamento inibe a capacidade histórica de participação criativa acerca da 
produção do conhecimento pelos sujeitos sociais, bem como, de uma mediação 
educativa competente e exigente. 

Palavras-chaves: Geografia - prática pedagógica. Representações Sociais. 
Educação e complexidade. Geografia e educação. 



ABSTRACT 

To present research had for study object to understand the social representations of 
the school geography for the students of the Municipal Schools Lions Prata and Dr. 
Francisco Brasileiro, located in the neighborhood of Catolé, and in Santa Terezinha 
District, respectively, in the municipal district of Campina Grande/PB. The objective of 
that study consisted of identifying, to understand and to analyze those apprehensions 
in the form as they are communicated and executed at the school and in the society. 
That search is due to the fact that the constant reproduction of the same ones in the 
current world context in that we are inserted doesn't  to the understanding of the 
being's complexity and of the knowledge in the educational and social extent. Like 
this, we considered urgent their dialogues in practice didactic-pedagogic of the 
geography for ressignificar the geographical knowledge produced in the city.  Authors 
as Moscovici; Jodelet; Bourdieu; Tuan; Foucault; Castoriadis; Morin among others 
contributed in the reflexive mediation of the imaginary symbolic emitted by the interior 
speeches of the 281 (two hundred and eighty and a) researched students. Those 
corresponded to 64,0% (sixty four) integral of the enrolled ones in the two schools of 
the municipal public system of teaching (INEP, 2005). A qualitative-quantitative 
survey was used and its answers were categorized by using the statistical description 
of the Statistical Package for the Social Sciences – SPSS Program. The free-
association of words technique was also used in order to verify some information. 
The results revealed that the social representations of geography are still grounded 
in fragmented, content-based, positivistic and functional conceptions of man, society 
and the world. Manifestation of a traditional and organicistic teaching, this unveiling 
excludes the historical capacity of the students’ creative construction of knowledge, 
as well as a competent and demanding educational mediation. 
  

Keywords: Geography - pedagogical practice. Social Representations. Education 
and complexity. Geography and education. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho que desenvolvemos tem como foco de interesse desvendar as 

representações sociais sobre a geografia construída pelos alunos das escolas 

públicas municipais: Lions Prata e Doutor Francisco Brasileiro no 3º ciclo do ensino 

fundamental no município de Campina Grande/PB. Buscamos compreender essas 

representações por entendermos que no processo educativo pouco se reconhece a 

fala desses sujeitos, ou pelo menos é grande o abandono com que se trata dela 

ocasionando grande desencantamento no processo ensino-aprendizagem. 

A busca de entender tal processo de construção simbólica nasce de nossa 

prática como professora do ensino fundamental, das reflexões e das angústias 

vivenciadas: a discriminação daqueles que não se encaixam no padrão excludente 

dos “letrados e asseados”; a solidez de um ensino elitista, autoritário e fragmentário; 

o falseamento das subjetividades seguido pelo desrespeito da coisa pública ou de 

interesse coletivo; os conflitos pela liberdade de decidir e a obrigação de seguir; 

enfim, da mutilação da cidadania em função dos vícios que continuamente persistem 

em nosso modelo escolar, nas dimensões simbólicas, sociais e culturais. 

Buscamos responder sobre como objetificam e ancoram o conhecimento da 

geografia, em ambas as escolas, pela forma como pensam, pelos discursos ditos e 

pelas condutas que assumem para que possamos refletir o entrelaçamento da 

construção teórica do ensino e da prática vivida no contexto das interações sócio-

culturais vigentes. Nesses termos, o sujeito do conhecimento torna-se, para nós, 

simultaneamente o objeto do conhecimento. 

Na tentativa de conhecer suas construções simbólicas sobre o objeto em 

estudo utilizamos a abordagem fenomenológica husselriana da Geografia 

Humanística juntamente com a Teoria da Representações Sociais para 

apreendermos o universo cultural e simbólico que permeia seus pensamentos, 

condutas, comunicações e interações com o mundo. Pensamos que evidenciar 

como as pessoas pensam, como manifestam a realidade para o agir no dia-a-dia é 

um primeiro passo para a reflexão e mudança da prática. É um primeiro passo para 

que o ser humano possa se conhecer e refletir sobre os próprios anseios para 

entender melhor as necessidades do mundo. 
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Consideramos que o método da descrição estatística, pela aplicação de 

questionários, e a aplicação da técnica da associação livre de palavras, nos permitiu 

o processo de categorização, sua classificação e compreensão associativa de cunho 

quantiqualitativo. A interpretação se procedeu com base na análise de conteúdo 

(BARDIN, 1988). 

Assim, o trabalho se divide em cinco (05) capítulos e considerações finais. 

Do capítulo 1 ao capítulo 3 o leitor encontrará as motivações teóricas e práticas que 

justificam a escolha do tema e a elaboração do trabalho. No capítulo 4 

apresentamos o percurso metodológico por nós construído na busca de melhor 

explicitação e compreensão do objeto em estudo. Nesta parte se encontra os 

resultados obtidos na pesquisa pela aplicação de questionário quantiqualitativo e as 

primeiras aproximações associativas das representações sociais da geografia 

escolar a partir da análise do campo semântico produzido pelo procedimento da 

associação livre de palavras. 

No capítulo 5 explicitamos algumas considerações de caráter prospectivo, 

reflexivo e de conduta crítica para encaminhar os aspectos didático-pedagógicos da 

educação e da geografia escolar, para tratar as representações sociais, sua 

constituição e estrutura apresentada. As considerações finais vêm, assim, constitui-

se numa síntese reflexiva sobre a geografia ensinada e a geografia praticada por 

muitos de nós. 

Foi tendo em vista o enfrentamento e a superação de práticas educativas 

que só favorecem a legitimação das desigualdades que surgiu a razão principal para 

a elaboração trabalho. Assim, sem pretendermos levantar questões teóricas mais 

profundas, esperamos que, de alguma forma, as reflexões aqui apresentadas sejam 

úteis aos professores que desejam ensinar geografia para que seus alunos 

caracterizem melhor a realidade e, portanto, se tornem mais conscientes e 

participativos do espaço em que vivem. 
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CAPÍTULO 1 -   GEOGRAFIA ESCOLAR, GEOGRAFIA 

APREENDIDA: UM OLHAR SOBRE A  PRÁTICA 

DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

A pesquisa, ora apresentada, emergiu da nossa inquietude diante do atual 

quadro da prática escolar da geografia no Ensino Fundamental da Rede Municipal 

de Ensino de Campina Grande/PB, de suas relações pedagógicas mantidas 

insistentemente nos diferentes âmbitos tecnocráticos da educação. É sabido que 

essa prática na contemporaneidade, assim como as demais disciplinas, se 

caracteriza como centralizadoras do saber e do fazer, cuja função reside na 

inculcação e na reprodução de todo um conjunto de entendimentos, valores, 

relações de um arbitrário cultural (conjunto de normas e condutas) próprios de 

determinados grupos sociais que velam pela sua perpetuação, reprodução e 

legitimação, assegurando sua autonomia aparente a partir das relações de força que 

os asseguram, desde as origens, face ao conjunto dos indivíduos que compõem 

uma determinada sociedade (BOURDIEU; PASSERON, 1975, p. 64). 

Esse escopo, herança do século XVII, dissimula uma perspectiva 

fragmentária, dicotômica, tecnocrática, pragmática e positivista da realidade nos 

diversos âmbitos da sociedade, e vem sendo incorporada desde o surgimento das 

ciências como um todo, em especial, na geografia que se ensina, dado as suas 

raízes emergirem da necessidade da constituição do Estado nacional e sua égide, 

como nos lembra Lacoste (1988, p. 27). 

A instauração do ensino da geografia na França no fim do século XIX não 
teve como finalidade (como na maioria dos países) difundir um instrumental 
conceitual que teria permitido apreender racionalmente e estrategicamente a 
especialidade diferencial de pensar melhor o espaço, mas sim de naturalizar 
‘fisicamente’ os fundamentos da ideologia nacional, ancorá-los sobre a crosta 
terrestre; paralelamente, o ensino da história teve por função a de relatar as 
desgraças e os sucessos da pátria.  

A geografia sendo gerida sob essas condições materiais e “anti-históricas” 

configurou-se, dessa forma, junto à maioria dos indivíduos, como uma disciplina 

mnemônica por excelência, cuja utilidade prática na vida dos indivíduos não existe. 

Cabe lembrarmos que na contemporaneidade, o embasamento 

epistemológico, a prática técnica utilizada na sala de aula da geografia associada às 
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metodologias não consegue formar e manter conceitos geográficos válidos 

cientificamente e socialmente relevantes, existindo um predomínio forte de um 

ensino alinhado com apenas uma orientação paradigmática da geografia ocultando o 

devir de outras proposições teórico-metodológicas que lhes foram característicos 

historicamente1. Assim, em muitas situações didáticas verifica-se: a negligência em 

relação ao ensino da geografia física em favor de uma maximização da geografia 

humana ou, diríamos (des)humana; a negligência – na verdade, o desaparecimento 

quase completo de sala de aula e dos livros didáticos – da geografia regional, em 

termos da caracterização e da descrição das macro-regiões do mundo; descaso – 

quando não abandono completo – de práticas cartográficas e, até mesmo, do uso de 

Atlas, como também, das técnicas de tratamento computacional das informações 

geográficas (geoprocessamento – SIG). 

Conseqüentemente, os discursos apresentados na escola são tidos como 

um engodo, ou seja, não conseguem um entendimento da lógica da territorialidade 

dos lugares construídos pelos homens, chegando muitas vezes chega a ser um 

conjunto de informações caóticas, unilaterais, travestidas de conteúdo de ensino e 

que passam a ser expressão da violência simbólica2.  

Mesmo após o movimento de renovação com a chamada “Geografia Crítica”, 

na década de 70-80, pouco foi modificado no tratamento dado ao objetivo dessa 

disciplina na sala de aula, existindo, portanto, “uma acomodação”, diríamos, por 

parte de todos aqueles que compõem a comunidade escolar brasileira, em relação 

aos atos e intenções dos “diversos grupos de escala superior”. Esses condicionam e 

são condicionados a promover o status quo das relações desiguais mantidas, 

reproduzidas e legitimadas na sociedade, inclui-se ai, o importante papel 

desempenhado pelos documentos oficiais (Lei de Diretrizes e Base da Educação 

                                                
1 As proposições teórico-metodológicas construídas na geografia deveriam ser pensadas como 

conhecimentos básicos na formação educativa dos alunos. Isso contribuiria para um pensar a 
“realidade” de forma menos caótica e sincrética e, para possibilitar o exercício de uma cidadania 
mais democrática. 

2 De acordo com Bourdieu e Passeron (1975) a violência simbólica ocorre quando uma determinada 
classe social impõe significações, e ao impô-las como legítimas dissimula as relações de força e de 
poder que estão na base de sua força, esta impõe e inculca um arbitrário cultural de forma também 
arbitrária (via inculcação e imposição). Em outras palavras, os autores colocam que a violência 
simbólica ocorre quando determinada leitura e determinado entendimento de mundo são 
considerados como os únicos possíveis, como sendo a única verdade, como se esses 
entendimentos fossem neutros, como se fossem “a verdade” e não uma representação humana 
construída por determinadas pessoas de diferentes classes sociais. 
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Nacional - LDBEN, Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, Temas Transversais) e as reformas no ensino.  

Desta feita, é de se observar que a atual estrutura educacional brasileira, e 

com ela, os raciocínios centrados no âmbito da geografia escolar, consolidam-se ao 

sabor da conjuntura política e econômica nacional, pois mesmo aqueles professores 

que percebem a emergência da mudança do paradigma curricular expõem a 

fragilidade dos conhecimentos teóricos questionadores, pois, esses requerem 

existência de modelos fundamentados, espaços e tempo para a reflexão da prática 

e, sobretudo, apoio e incentivos técnicos aos professores e alunos, proporcionais 

aos desafios que têm de enfrentar. 

De fato, vivenciamos aquilo que Bourdieu (1998, p. 15) chamou de a 

“hegemonia da violência simbólica” manifestada através da imposição de uma 

linguagem ideologicamente codificada3 e de um racismo institucional, 

preconceituoso e discriminatório a que nos submetem, haja vista que o racismo 

expresso através da linguagem, além de ser perverso em si mesmo, serve para nos 

fazer esquecer que existe, também, um racismo institucional que afeta diretamente a 

experiência de vida daquelas pessoas que são assim vitimadas e vivenciam 

cotidianamente a experiência desse. 

A legitimidade dessa violência só é obtida ou mantida se os seus aspectos 

simbólicos estiverem permanentemente difundidos na vida social, nos valores 

culturais dos indivíduos que se propõem à obediência através do poder simbólico4, 

mas como em nossa sociedade, globalizada, os indivíduos e grupos de indivíduos 

estabelecem relações multidirecionais das mais variadas formas, por mais que esses 

valores pareçam homogêneos e repetitivos, não são absolutos e desvelam-se como 

necessidades pontuais para que possamos refletir seu valor específico na produção 

das subjetividades humanas. Perceber como são produzidas essas subjetividades, 

como se apropriam de determinados conhecimentos para situarem-se no mundo, 

como estabelecem relações entre si e com a sociedade no movimento do mundo 

                                                
3 A linguagem ideologicamente codificada cumpre, pelo menos, duas funções fundamentais: por um 

lado, ela esconde o racismo aberto que caracteriza nossa sociedade e, por outro, ela perpetua, de 
forma insidiosa, o fraturamento e a desvalorização das identidades étnicas e raciais. (HENRY 
GIROUX apud BOURDIEU, 1992, p. 230). 

4 Bourdieu define o poder simbólico como sendo o "poder de constituir o dado pela enunciação, de 
fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação sobre 
o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força 
(física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, 
quer dizer, ignorado como arbitrário." (BOURDIEU, 1998, p. 14).
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globalizado constitui uma necessidade intelectual e afetiva para uma apropriada 

leitura de mundo e ação no mundo. 

Precisamos, como diria Sócrates, trazer para fora o que está dentro de nós. 

Precisamos conhecermo-nos a nós próprios para participar inteligentemente do 

debate em torno da educação. Se não conhecemos nossa cultura, se não 

distinguimos os seus  valores, não seremos capazes de compará-los criteriosamente 

com os demais valores, acabaremos sendo colonizados por eles e, certamente não 

haverá participação construtiva acerca de uma educação autêntica que contemple a 

construção de uma cidadania efetiva. Onde há vazio de idéias claras sobre os 

valores que pretendemos realizar e transmitir, os elementos predatórios se 

incrustam, tomando de assalto às instituições onde a corrupção se instala. 

A estrutura educacional brasileira, ao longo de sucessivas experiências, 

insistiu na manutenção de uma pedagogia equivocada produzindo efeitos perversos 

na construção da auto-imagem e da auto-estima dos alunos. Isso por ocorrer na 

escola às mesmas relações desiguais estabelecidas na sociedade, mas com uma 

significativa diferença: ela acontece de uma forma tão velada que a maioria dos 

indivíduos que a ela acorrem sentem-se ameaçados pelo seu discurso tido como 

competente e acabam por incorporá-lo como algo imanente à natureza pedagógica. 

Assim, em muitas situações, se perde a sensibilidade criativa em face desse 

embotamento de sentidos ligada à razão instrumental e/ou abstrata (MAFFESOLI, 

1998). 

A essa situação deve-se o fato de que no processo de transmissão cultural a 

educação, em concomitância com o Estado, gerenciador do saber positivista e 

funcionalista, como já foi dito, apresentou uma centralização no seu fim prático. 

Desta feita, ofuscou e reprimiu as funções educativas mais amplas, pois essas são 

interdependentes e podem coexistir simultaneamente, segundo Pain (1985 apud 

ANDRADE, 2003, p. 39) são elas:  

a) função mantenedora: com a qual busca reproduzir em cada indivíduo o 

conjunto de normas que regem a ação possível, permitindo, pela 

transmissão das aquisições culturais, a vigência histórica da mesma;  

b) função socializadora: consistindo no ensino de modalidades de ações 

que possibilitam o convívio social (utilização de utensílios, códigos de 

comunicação), transformando o individuo em sujeito social que integra 
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um grupo submetido a um conjunto de normas, identificando-se com 

este;  

c) função repressora: como sendo capacidade de garantir a sobrevivência 

específica do sistema que rege uma sociedade, constituindo-se (a 

educação) num instrumento de controle e reserva do cognoscível, 

conservando e reproduzindo as limitações destinadas a cada classe ou 

grupo social, de acordo com o papel que lhe é atribuído num projeto 

socioeconômico, transformando o sujeito num depositário de um conjunto 

de normas, que são assumidas como sua própria ideologia;  

d) função transformadora, cuja força se constitui ao proporcionar espaços 

de mudança a partir  da superação do antigo, que não mais satisfaz, e na 

busca de novos modelos de atuação no mundo. 

Assim, a educação se consolidou garantindo, apenas, suas funções 

responsáveis pela conservação dos costumes e valores sociais, insistentemente 

presentes na sociedade, pelas modalidades técnicas de apreensão do real tidas 

como modelo para atuação no mundo e por fim, com menos intensidade, instaurou a 

possibilidade de transformação deste real. De sorte que essas contradições colocam 

os indivíduos e/ou grupos em situações conflituosas, e esses se direcionam a 

mobilizações e transformações da realidade (ANDRADE, 2003, p. 39). 

Esse trilhar educativo distanciou e tem dificultado a geografia na/da sala de 

aula de um pensar nos moldes de uma apropriação teórica e epistemológica 

construída historicamente, haja vista que é nesse lugar em que se concretizam as 

definições sobre a política e o planejamento que a sociedade estabelece para si, 

como projeto ou modelo educativo que tenta por em ação. É verdade que as 

mudanças contemporâneas e as mudanças educacionais acabam afetando os 

professores e os alunos, bem como todas as famílias, mas, infelizmente, têm tido 

pouca penetração na relação cognoscitiva do homem com o mundo, pois não 

conseguem criar condições concretas para que as pessoas desenvolvam um modo 

mais autônomo de pensar a realidade na realidade. 

Muitos, por serem condicionados a uma determinada concepção de homem, 

de sociedade e de mundo alinhada, em grande parte, a indicação reprodutivista dos 

fragmentos, acaba produzindo uma inferência infrutífera, perigosa e desinteressante 

no processo de reconhecimento das demandas legitimas que os envolvem no tempo 
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e no contexto em que se encontram. A perda dessa sensibilidade esconde a 

ambigüidade da experiência sentida por todos nós nas relações que constituímos no 

mundo, e de certo modo, acaba por denunciar a ineficácia teórico-metodológica no 

trabalho geográfico - no que deveria ser o seu ensino5. De certo que a própria 

contingência da experiência vivida desencadeia processos, exigências e 

necessidades divergentes que podem constituir-se num sistema referencial para a 

compreensão dos sentidos e significados que os indivíduos inconscientemente 

incorporam para si, incluem-se nesse processo as materialidades lingüísticas e 

socioculturais. 

Pedagogicamente reconhecer o mundo em suas mais variadas 

manifestações é fazer com que os indivíduos também o reconheçam, tentando, 

nessa construção, interpretar suas experiências vividas nos específicos contextos 

em que estão inseridos. De acordo com Kozel (2002, p. 221) reconhecer o mundo 

em seus aspectos temporal, espacial e social, 

Implica compreender a diversidade inerente às práticas sociais que se 
internaliza nos indivíduos, em seu mundo, influenciando seu modo de agir, 
sua linguagem, tanto no aspecto racional como no imaginário, seguidas por 
discursos que incorporam ao longo da vida. 

Assim, podemos afirmar que as práticas sociais se constituem a partir das 

significações que os homens estabelecem ao se relacionar com os lugares, com o 

mundo. A esse respeito o termo Topofilia formulado por Tuan (1980) evoca bem os 

laços afetivos dos seres humanos com o ambiente, pois são considerados como 

fonte geradora de imagens. O autor diz “o meio ambiente pode não ser a causa 

direta da Topofilia, mas favorece o estímulo sensorial que, ao agir como imagem 

percebida dá forma as nossas alegrias e ideais” (TUAN, 1980, p. 129). 

Diante destas argüições teóricas há que considerarmos a perspectiva 

perceptiva de que a cidade de Campina Grande/PB, insistentemente, apresenta um 

protótipo urbano estranho às experiências vividas pelos seus partícipes. As reformas 

arquitetônicas citadinas, no passado e no presente, foram e são marcadas por um 

                                                
5 O ensino de geografia deveria “contribuir para a formação do cidadão que reconheça o mundo em 

que vive, que se compreenda como individuo social, capaz de construir a sua história, a sua 
sociedade, o seu lugar e que consiga ter os mecanismos para tanto”. (CF.: BRABANT, 1989; 
WETTSTEIN, 1989; ROCHA, 1993; VESENTINI, 1999; KOZEL E FILIZOLA, 1996; CARVALHO, 
1998, PEREIRA, 1995, 1996; KAERCHER, 1997, 2002, CALLAI, 1998, 1999; CAVALCANTI, 1998, 
2002; PONTUSCHKA, 1999; SOUZA E KATUTA, 2001). 
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autoritarismo político das elites dominantes. Os saberes técnicos dos que planejam a 

arquitetura dessa urbe têm silenciado os saberes dos que a habitam. Além da 

administração de Vergnioul Wanderley6, outras administrações revelam essa 

concepção burguesa autoritária dos poderes públicos campinenses. A própria 

eventualização do turismo na cidade tem contribuído como agente condicionante 

desse processo e para os mais desinformados esse fenômeno se torna fatalítico. 

Desta feita, o imaginário citadino campinense, produzido pelos poderes públicos, 

torna-se legitimador do arquétipo funcional do novo mundo dos negócios desprovido 

de afetividade e de sentimentos, e marcado predominantemente pela percepção do 

mundo capitalista globalizado. 

A imagem da cidade difunde e incide uma territorialidade fetichizada que 

afeta a constituição da dimensão do psicossocial dos seus habitantes e é reforçada 

constantemente pelo poder da mídia. Essa influi diretamente na formação da 

consciência e no inconsciente de cada indivíduo que a habita. Assim, chega a 

regular em larga medida os seus níveis de aspiração, os seus gostos, os seus 

comportamentos, o seu consumo, enfim, a sua identidade e, portanto a das massas. 

Esse fato nos leva a refletir sobre o estado do ser e da aparência na modernidade e, 

nesse sentido Arendt (2003, p. 289) expõe: 

[...] Agora a relação entre os dois (o ser e a aparência) já não é estática, 
como o era no ceticismo tradicional, como se as aparências meramente 
escondessem e encobrissem um Ser verdadeiro que para sempre escapa 
aos olhos do homem. Pelo contrário, este Ser é agora tremendamente ativo 
e enérgico; cria suas próprias aparências, e acontece que essas aparências 
são embustes. Tudo o que os sentidos humanos percebem é causado por 
forças invisíveis e secretas; e se, com o auxílio de certos dispositivos e 
instrumentos engenhosos, essas forças são surpreendidas e não apenas 
descobertas – como um animal cai numa armadilha ou um ladrão é 
apanhado contra sua intenção e vontade, verifica-se que esse Ser 
tremendamente eficaz é de tal natureza que suas revelações só podem ser 
ilusórias, e as conclusões deduzidas de suas aparências só podem ser 
enganosas. [...] 

O reconhecimento dessa materialidade tecnológica globalizadora e 

produtora do espaço campinense – enviesada pelos marcos que operam na gênese 

e formação dos esquemas cognitivos e motores dos indivíduos que nela habitam nos 

possibilitam observar que essas inúmeras práticas quando combinadas buscam 
                                                
6 Vergnioul Wanderley administrou a cidade por duas vezes: 18 de novembro de 1935 a 16 de 

novembro de 1937; de 20 de agosto de 1940 a 19 de março de 1945. Para alguns antigos 
habitantes ele foi considerado o modernizador, o dinâmico. Para outros, ele era um ateu impiedoso, 
um demolidor.  
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alcançar tanto os corpos em suas ínfimas materialidades quanto lhes imprimir, o 

mais permanentemente possível, determinadas disposições sociais nos diversos 

âmbitos institucionais (FOUCAULT, 1987, p. 139). Situação inquietante, pois, 

desconfigura a experiência vivida dos sujeitos negando a diversidade de interesses, 

o enraizamento de seus sentimentos, e o peso das representações que esses têm 

do ambiente. “Conhecer a lógica das idéias e ideologias que os homens formam, ver 

como eles modelam sua experiência no mundo, como influenciam a ação e a 

percepção [...]” (CLAVAL, 1999, p. 52) constitui-se uma luta de poder e ideologia que 

se estabelece na trama da sociedade moderna. Precisamos compreender, como 

diria, Tuan (1983, p. 198) o "mundo de significados organizados" para reafirmação 

das identidades dos sujeitos e/ou dos grupos. 

De sorte que existe uma correlação de forças que vai além da ordem 

planejada por quem detém poder político ou econômico. Werther Holzer (1997) 

argumenta que para se compreender o território temos que vê-lo como um conjunto 

de lugares, onde se desenvolvem laços afetivos e de identidade cultural de um 

determinado grupo social, que o território não precisa ser necessariamente fechado 

a partir de uma delimitação rígida de fronteiras. Neste sentido, "a concepção de 

território tem como base o 'lugar', segundo Holzer (1997, p. 83) este sim é um 

conceito essencial para a formulação de um 'mundo' pessoal ou intersubjetivo". O 

autor expõe que "a territorialidade é melhor compreendida através das relações 

sociais e culturais que o grupo mantém com esta trama de lugares e itinerários que 

constituem o seu território" (HOLZER, 1997, p. 83-84). 

Com estas argumentações, Holzer (1997, p. 84) abre um campo vasto de 

possibilidades de estudos geográficos das sociedades complexas. Entendendo que 

a "territorialidade é a expressão dos comportamentos vividos, ou se preferirmos, da 

constituição dos mundos pessoal e intersubjetivo, englobando a relação do território 

com o desconhecido - espaço estrangeiro", o autor possibilita o traçado da 

diversidade das identidades culturais nas cidades. 

Neste sentido, poderemos compreender como os grupos sociais ordenam e 

sistematizam o seu mundo, com que idéias se identificam, quais são os princípios 

que organizam seu universo simbólico e o tipo de poder que influencia suas ações e 

que marcam suas opções e comportamentos em relação ao espaço e a constituição 

dos territórios urbanos.  
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Félix Guattari (1996) em Micropolítica: cartografias do desejo, obra publicada 

com a participação de Sueli Rolnik, denunciou que a grande máquina capitalística,

insistentemente, incorre sobre nossas mentes quando sonhamos, quando 

devaneamos, quando fantasiamos, quando nos apaixonamos e assim por diante 

tentando produzir subjetividades capitalísticas. Destarte, essas ‘subjetividades 

capitalísticas’ tornaram-se enclausuradoras e desapropriadoras do tecido vivo e 

criador em que se formam as subjetividades humanas comprometendo-as em face 

do papel, hoje, onímodo da globalização. Contra as políticas que não dimensionam o 

local, o social imediato, o meio ambiente e a reconstrução das relações 

intersubjetivas Guattari (1996, p. 323) vai considerar que a dimensão simbólico-

cultural da construção do território consiste na identificação que determinados 

grupos desenvolvem com seus "espaços vividos". 

Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os 
articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser 
relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do 
qual um sujeito se sente 'em casa'. O território é sinônimo de apropriação, 
de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto dos projetos e 
das representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma 
série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços 
sociais, culturais, estéticos, cognitivos. 

Este autor faz uma distinção entre as categorias espaço e território 

pensando em sua aplicabilidade nos processos de intervenção do Estado a partir da 

racionalidade moderna. Argumenta que os equipamentos implantados desde a 

racionalidade estética dos urbanistas e das instituições estatais têm destruído os 

territórios, tornando-os apenas espaço. Neste sentido, afirma que  

Os territórios estariam ligados a uma ordem de subjetivação individual e 
coletiva e o espaço estando ligado mais às relações funcionais de toda 
espécie. O espaço funciona como uma referência extrínseca em relação aos 
objetos que ele contém. Ao passo que o território funciona em uma relação 
intrínseca com a subjetividade que o delimita. (GUATTARI, 1985, p. 110)  

Reconhecer esse dispositivo disciplinador, arquétipo da sociedade 

contemporânea, tem nos levado a ampliar a concepção de poder em sua 

horizontalidade e verticalidade, e dado especial atenção às representações dessas 

materialidades na consciência da coletividade dessa cidade. É certo que a 

reprodução de uma rede centralizada e hegemônica de poder participa da geração 
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de "micropoderes" dentro da qual a disciplinarização cotidiana tem lugar. Essa 

disciplinarização como diz Foucault (1979) envolve o saber-poder e este não se 

coloca como algo fixo, nem tão pouco parte de um centro, mas é móvel e está em 

toda parte. O autor enfatiza em sua obra que o desafio político, ético, estético, social 

e filosófico que se coloca não é o de libertarmos-nos desse Estado e do tipo de 

individualização que ele promove, mas a procura de novas formas de subjetividades, 

possamos recusar o tipo de individualidade a que fomos submetidos durante vários 

séculos.  

Assim, esboça-se que a relação saber/poder é criada pela organização 

social. Quebrada esta lógica instituída, percebe-se que essa relação é ensinada e é 

aprendida, existindo, portanto, um ato pedagógico intencional, porque está no 

contexto diário da vida de cada sujeito numa espécie de arena onde são travadas 

lutas por significação. Tais disposições trazem a tona à lógica cristalizada do 

processo de ver e entender o mundo pela linearidade da história, pela 

disciplinaridade que aprisiona e esconde o saber, o ser, o ter. 

A educação escolar é espaço, por excelência, dessa vivência. Tem sido 

ambiente em que sistematiza o conhecimento de mundo, que se produz à cultura 

padronizada, ritualística, formal, pouco dinâmica numa linearidade incessante. E 

essa dinâmica não está apenas entranhada na forma e no conteúdo do 

conhecimento expressos claramente, mas é constantemente reproduzida nos 

interstícios da escola, naquilo que se refere às normas, aos valores, às atitudes que 

estão incutidas sem que se perceba as relações que se estabelecem na vida 

cotidiana, dentro da escola, na sala de aula, e são transmitidos “naturalmente”, na 

exigência do cumprimento das regras, dos comportamentos solicitados, e nos limites 

impostos.  

Educa-se para o sistema desapropriando-se de vidas. É urgente um 

movimento de libertação dessas amarras aprisionantes. Esse, certamente, só 

poderá ser eficaz se considerar a inter-relação com as forças da tradição, 

persistentemente presentes nas práticas escolares (MOREIRA; SILVA, 2000; SILVA 

1999; 2001) numa articulação que envolva recursividade e dialogia entre resistência, 

conservação e revolução (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003). 

Reconhecemos que, como prática social, o fazer escolar se encontra sujeito 

a essas prisões. Fato que tem inibido o processo da aprendizagem significativa 

respaldada no dialogo com as referências históricas, com as vivências e percepções 
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dos alunos na cidade. Seus discursos e suas linguagens são complexos e, em geral, 

são expressos na dificuldade de aprendizagem e resistência que eles apresentam 

em executar determinadas tarefas no âmbito da sala de aula, na escola e na vida 

privada, mas infelizmente essa forma de conhecimento e sentimento é, em muito, 

abandonada nas práticas escolares. 

Não podemos dar continuidade à arbitrariedade cultural dominante de 

falsear e/ou mesmo abandonar as identidades e subjetividades dos alunos, pois o 

ato educativo é sempre mais complexo, e, notadamente marcado por essas 

profundas contradições e inevitáveis resistências individuais e grupais. Giroux (1986, 

p. 261) ao fazer referência às formas de resistência para uma educação voltada para 

a cidadania nos lembra que, 

Essa resistência aparece em sala de aula, na escola e na vida social mais 
ampla, de diversas formas, que se não forem bem entendidas, e mesmo 
noutra perspectiva de educação, passam a ser consideradas mau 
comportamento. Em geral se expressam na linguagem, no vestuário, na 
resistência a fazer em sala de aula o que o professor propõe. Ao contrário 
de subestimá-la ou desconsiderá-la, cabe a escola preocupada em educar 
para a cidadania conseguir transformar esta ação muitas vezes isolada dos 
procedimentos habituais em uma força e ação ampliada para uma forma de 
resistência mais politizada. Esta consciência social representa o primeiro 
passo para que os estudantes atuem como cidadãos engajados, dispostos a 
questionar e confrontar a base estrutural e a natureza da ordem social. 

É por meio da consideração dessas manifestações e da não negação do 

vivido que o ensino da geografia tornar-se-á conseqüente para os mesmos. Suas 

percepções deverão ter articulação coerente com o que é ensinado, pois a vivência 

do aluno é expressa no espaço cotidiano, e a interligação deste com as demais 

instâncias é fundamental para a aprendizagem na geografia. “Se o espaço não é 

encarado como algo em que o homem (o aluno) está inserido, natureza que ele 

próprio ajuda a moldar, a verdade geográfica do indivíduo se perde e a Geografia 

torna-se alheia para ele” (RESENDE, 1986, p. 20). 

Refletir sobre esse caráter pedagógico na geografia escolar implica perceber 

toda forma de resistência, múltiplas e variadas, expressas pelos alunos no dia-a-dia 

da sala de aula. Essa resistência é intermediada pela representação social que 

estes possuem sobre essa ciência e, deve ser bem compreendida por nós para que 

possamos ser capazes de (re) pensar o seu processo educativo. Compreendemos 

que o explicitar dessas representações sociais, num primeiro momento, nos 

conduzirá a esse (re) pensar, e posteriormente e/ou paralelamente, em momento 
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oportuno, por meio de sua compreensão, subsidiar a ação docente para uma 

atuação reflexiva, ou mesmo transformadora, que pelo menos contemple novas 

possibilidades de leitura e atuação acerca da dimensão simbólica e sócio-cultural 

construída pelos sujeitos. A esse propósito Bauer (1994, p. 229) enriquece ao 

afirmar que  

[...] as RS são a produção cultural de uma comunidade, que tem como um 
de seus objetivos resistir a conceitos, conhecimentos e atividades que 
ameaçam destruir sua identidade. A resistência é uma parte essencial da 
pragmática das Representações Sociais. Sob esta luz, a resistência é um 
fator criativo, que introduz e mantém heterogeneidade no mundo simbólico 
de contextos intergrupais. A função de resistência pressupõe uma 
segmentação social em diferentes subculturas, que mantém sua autonomia 
resistindo às inovações simbólicas que elas não produziram. Esta defesa 
toma a forma de re-(a)presentações. Essas representações podem ser 
consideradas como a ação de um “sistema imunológico” cultural: novas 
idéias são assimiladas às já existentes, que neutralizam a ameaça que elas 
apresentam e tanto a nova idéia, como o sistema que a hospeda, sofrem 
modificações nesse processo [...] 

Pensar esse direcionamento poderá representar para aqueles que percebem 

o amálgama dessas relações pedagógicas instituídas o primeiro passo para a 

libertação das pessoas no/do processo educativo vigente, visto que esse é, 

constantemente, condicionado a uma estrutura que oprime e nega qualquer forma 

de subjetividade humana. É pela criação de novas possibilidades de atuação e 

engajamento que os indivíduos e grupos se sentirão dispostos a questionar e a 

confrontar a base estrutural e a natureza da ordem social. Isso pressupõe um 

investimento numa pedagogia que possa responder ao processo de aquisição-

desconstrução-reconstrução dos conhecimentos trabalhados via as experiências 

vivenciadas pelos alunos possibilitando a esses uma aprendizagem efetiva, pois, é 

preciso fomentar a possibilidade do sujeito se reconhecer como produto e produtor 

do seu mundo.  

Como diz Bauer (1994), é preciso fazer uma leitura mais democrática e 

inclusiva dessas re-(a)presentações, (re) produzidas no seio da sociedade 

campinense. Atentar para as representações sociais do coletivo discente no centro 

da ação pedagógica, em especial, da geografia, não é só uma questão de 

compreender a dimensão subjetiva do ensino, mas também de didática, de 

habilidade e de competência política e ética alicerçadas à solidariedade.  
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Ademais, entendemos que identificar as representações sociais que os 

alunos fazem da geografia frente ao contexto no qual se encontra seu ensino, 

ressignificará o caráter propedêutico do ato de ensinar-aprender-ensinar nessa 

disciplina, pois “educar para o entendimento do espaço numa dimensão que vai do 

próximo ao distante, do simples ao complexo num cotejamento permanente entre 

essas instâncias, poderá levar a transformações territoriais para a construção de 

espaços diferenciados conforme os interesses dos grupos naquele momento” 

(ALMEIDA; PASSINI 2001, p. 12-13). Não temos o propósito de confirmar tese, mas 

acreditamos que as idéias, aqui esboçadas, possam ser aceitas como conjecturas 

críticas e reflexivas a serem demonstradas. 



26

CAPÍTULO 2 – IMPLICAÇÕES DO MOVIMENTO CONTEMPORÂNEO NA 

RELAÇÃO CONSTITUINTE ENTRE IMAGINÁRIO E 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL  

Como nossa proposta de pesquisa tem a intenção de refletir a prática 

didático-pedagógica da geografia pelas elocuções dos alunos a partir da sua relação 

com tudo e todos que os rodeiam, entendemos que se faz relevante enfatizar as 

implicações que o movimento contemporâneo traz para a constituição do seu 

imaginário e, conseqüentemente, de sua representação social. É sabido que esse 

movimento está profundamente marcado por grandes transformações 

tecnocientíficas da chamada “globalização mundial”, e de igual modo, reconhece-se, 

que nele há uma forte tendência de estreitamento da vida social ao processo 

produtivo de uma forma cíclica, fragmentária, efêmera, descartável que vêm 

continuamente, desapropriando os homens de uma razão sensível do mundo 

(MAFFESOLI, 1998). 

Essa desapropriação, exercício do poder institucionalizado, insistentemente, 

vem violentando as construções identitárias e as subjetividades humanas dos 

sujeitos, de tal forma, que não há visibilidade de outras razões, quer seja 

paradoxalmente sentida e/ou articularmente integradora do afeto e do intelecto nas 

mediações que os homens estabelecem na natureza, pois sendo escamoteado dos 

processos de interação social o que emerge é uma razão abstrata que vêm 

descartando a dimensão subjetiva humana em todos os seus aspectos 

(MAFFESOLI, 1998). 

Essa organização, espaço-temporal, subjaz que devamos atentar para os 

sentidos imaginários que os sujeitos, grupos e a sociedade estão estabelecendo 

para si nas interações cotidianas com o mundo e com a formação dos territórios, 

bem como, com a produção dos lugares7. Isso porque tais sentidos, durante muito 

tempo, foram subjetivados e/ou reificados por meio da educação organicista, dos 

                                                
7 Para Castoriadis o sentido imaginário refere-se: “a quando queremos falar de alguma coisa, 

‘inventada’ quer se trate de uma invenção ‘absoluta’ uma história imaginada em todas as suas 
partes ou do deslizamento, de um deslocamento de sentido, onde os símbolos são investidos de 
outras significações, normais ou canônicas”. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária 
da sociedade. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1995, p. 154.
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contatos sociais, dos hábitos, ou seja, da cultura ritualística, e agora adentra 

profundamente em nossas explicações acerca da ‘realidade’ e/ou do mundo8.  

De certo que essas implicações vêm se apresentando tanto, como conteúdo, 

quanto como continente da imaginação dos sujeitos, configurando, por 

conseqüência, num forte atributo simbólico à formação do imaginário e de suas 

representações sociais, pois a internacionalização do capitalismo, plástico no 

formato e rígido nos fundamentos, encontrou força no monopólio dos conhecimentos 

e da informação, e acabou por obscurecer os mecanismos de controle social, de tal 

forma que, os sujeitos passaram a encarar suas obras e suas histórias como forças 

estranhas, exteriores, alheias e que os dominam e os perseguem, haja vista que, a 

realidade posta se oferece como algo dado, como fato positivo dotado de 

características próprias e já prontos, ordenados, classificados e relacionados por 

nosso entendimento/significações. 

Em que pese, esses valores iluministas burgueses do século XVIII, as idéias 

humanistas do Renascimento Cultural, Racionalismo Ocidental e do mecanicismo 

newtoniano, vivencia, enquanto referencia de explicação da realidade social em 

seus múltiplos aspectos, sua crise de valores arquetípicos de uma sociedade 

totalitária e burocraticamente organizada. Morin (2003a, p. 71) nos lembra: 

[...] A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva, 
reducionista, destrói a complexidade do mundo em fragmentos distintos, 
fraciona os problemas, separa o que está unido, unidimensiona o 
multidimensional. Trata-se de uma inteligência ao mesmo tempo míope, 
hipermétrope, daltônica, caolha; ela muito freqüentemente acaba ficando 
cega. Ela aborta todas as possibilidades de um juízo corretivo ou de uma 
visão a longo prazo. Dessa forma, quanto mais os problemas se tornam 
multidimensionais, mais existe incapacidade de se pensar sua 
multidimensionalidade; quanto mais progride a crise, quanto mais progride a 
incapacidade de se pensar a crise; quanto mais os problemas se tornam 
planetários, mais eles se tornam esquecidos. Incapaz de visualizar o 
contexto e a complexidade planetária, a inteligência cega se torna 
inconsciente e irresponsável.[...] 

A razão cartesiana na/da contemporaneidade criou um sistema totalizante e 

dominador que se impõe como a lógica do processo histórico, mas na realidade essa 

lógica não se faz de razões verdadeiras senão de pretextos, escusos, desculpas 

                                                
8 Sobre essa questão Merleau-Ponty (1973, p. 8) afirma que “o real é tecido sólido, não espera 

nossos juízos para anexar os fenômenos mais surpreendentes nem para rejeitar nossas 
imaginações mais verdadeiras”, o que implica refletir que independente de nossas aspirações ou 
concepções o mundo está aí para formularmos nossas representações por meio dos recursos 
simbólicos presentes nele. 
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para encobrir intenções, justificar condutas. No fundo se trata de razões aparentes 

ou falsas que se instauram com uma tirania totalitária, cuja reação exprime uma 

preocupação pelo valor do fragmento e das fraturas revelando-se como uma 

negação da existência da totalidade histórica. 

Uma negação que desvaloriza a vida ativa manifestada pelos sentidos 

imaginários que os sujeitos, grupos e sociedade estabelecem para si, acaba por 

descartá-los na relação que esses mantêm com o lugar. Ora, se os fatos, os 

sistemas parciais isolados, as facetas, as manifestações fenomênicas estão na 

realidade, preexistem à teoria e, são unidades da realidade e do conhecimento 

então, certamente, vai ser por meio deles que encontraremos uma rede ocasional de 

fatos a explicar. Segundo Kosik essa perspectiva desvela o conhecimento como 

sistemático, que se faz em somatório, quer dizer, como método de análise e de 

soma depois (KOSIK, 1989). 

Para o autor existe um mundo da pseudoconcreticidade, na qual o aspecto 

fenomênico da coisa é considerado a essência mesma da coisa. Assim, ao nível 

dessa pseudoconcreticidade, os fatos podem aparecer como isolados, como 

independentes e absolutos. Mas, ultrapassando esse nível, chega-se até a realidade 

como totalidade concreta, na qual se dá à unidade do fenômeno e da essência 

(KOSIK, 1989, p. 15). Não pretendemos conhecer todos os aspectos dessa 

realidade, nem atingir um “quadro total”, mas buscamos entender na trama dos 

interstícios educativos estabelecidas pelas relações grupais e/ou sociais a totalidade 

temporal do momento, ou como diria Tuan (1983, p. 153) “uma pausa em 

movimento” das circunstancias que permeiam o fenômeno proposto por essa 

pesquisa, pois essas circunstâncias trazem em si todos os momentos e sentimentos 

cotidianamente produzidos pela interconexão das dimensões: físicas, afetivas e 

abstratas, que se eternizam na vida dos grupos e da sociedade. 

Essa “pausa” expressão da compressão do tempo-espaço hoje, como 

aponta Harvey (1989), Soja (1993), Massey (2000), incita uma percepção de que as 

vivências dos sujeitos, dos grupos e da sociedade com os recursos simbólicos 

presentes no espaço efêmero e fragmentado constituem uma relação altamente 

complicada e extremamente variada, recheada de múltiplas subjetividades que 

inquietam a imaginação dos sujeitos, grupos e sociedade ora, como fonte de 

riqueza, ora de conflito, ou de ambas. Esse movimento tem imbricado fortemente na 

forma de se representar à realidade. Assim, se faz preciso apreendê-lo no que ele 
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tem de singular, de característico. Nesse sentido, Berman (1990, p. 15), um dos 

teóricos pioneiro a analisar essas sensações, expressas pelos indivíduos e pelos 

grupos em nossa história, já alertava sobre esse movimento dizia o autor que: 

[...] existe um tipo de experiência vital - experiência de tempo e de espaço, 
de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida - que é 
compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo hoje... ser moderno 
é encontrar-se num ambiente que promete aventura, poder, alegria, 
crescimento e auto transformação das coisas em redor - mas ao mesmo 
tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que 
somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as fronteiras 
geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: 
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. 
Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos 
despeja a todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de 
luta e contradição, de ambigüidade e angústia. [...] 

Jameson (1996, p. 11) afirma que essa fase, 

Corresponde a uma modificação sistêmica da própria sociedade capitalista, 
uma realidade superdeterminada pelas modificações das relações técnicas 
e relações sociais de produção e do próprio capitalismo que expressa a 
contraditória lógica cultural do capitalismo tardio. 

Assim, para apreendê-la em sua contradição se faz necessário desvelar as 

subjetividades fomentadas a cada contexto temporal e local. É a partir dessas 

subjetividades que se revelarão o interior e o exterior da vida humana, não como 

algo absoluto, a-temporal e universal, mas uma subjetividade relativa, temporal e 

local que adquire sentido e significado próprio no contexto diário da vida de cada 

indivíduo e/ou grupos.  

São esses que vão evidenciar, a partir de sua comunicabilidade, a 

possibilidade de revelar a relatividade do determinado, do estável, do certo, do 

instituído, da regra, do credo, da normalidade. Somente esses produzem sentidos à  

sua comunicação e articulam conforme sua necessidade no contexto espaço-

temporal e é somente através desses, de suas produções, que se cria novos 

cenários de interpretação da realidade, pois somente esses sujeitos desconfiguram, 

descontextualizam, descontinuam o significado “original”, para configurar um novo 

sentido. Somente esses guardam na memória o que é essencial para a leitura que 

se tem e se pode ter do mundo. 

Romper com a idéia, do caminho único significa desconstruir a idéia de uma 

sociedade total e considerar a existências de outras racionalidades. Em cada 
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situação, no tempo e no espaço, existe um “outro da razão” dentro da razão, isto é, 

várias razões possíveis. Atingir uma visão total da realidade é tido como mera 

fantasia, sendo apenas possível ver um aspecto, uma perspectiva, de um lugar

(CASTORIADIS, 1992, p. 53-9).  

Merleau-Ponty (1999, p. 321-322) argumenta que é na perspectiva de um 

lugar que se configura a síntese do mundo percebido, numa temporalidade que 

permite preservar, no sujeito da percepção, a sua capacidade e a sua historicidade. 

Afirma que “o sujeito da percepção nunca é uma subjetividade absoluta, porque ele 

está destinado a tornar-se objeto para um EU ulterior” [...] posto que “pela 

exploração sensorial atribui-se um passado ao presente e orienta-se para um futuro. 

Não se trata de um EU enquanto sujeito autônomo, mas de um EU enquanto tenho 

um corpo e enquanto sei olhar”. 

Neste sentido é preciso considerar não somente as experiências que os 

sujeitos estabelecem no lugar, mas, sobretudo, como esses entendem e atribuem 

significados a essas vivências em suas interações cotidianas, diz Tuan (1983, p. 10) 

que: “a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência. 

Experienciar é aprender, significa atuar sobre o dado e criar a partir dele”  

Castoriadis (1992, p. 89) enriquece a discussão ao afirmar que, 

A capacidade de fazer surgir o que não estava dado. [...] não é apenas a 
capacidade de combinar elementos já dados para produzir um outro. A 
imaginação é a capacidade de colocar uma nova forma. De um certo modo, 
ela utiliza os elementos que aí estavam, mas a forma, enquanto tal, é nova. 

É dessa forma que o lugar adquire caráter subjetivo, se apresenta como 

imagético e por sua vez serve de base para afirmar uma identidade coletiva. O lugar, 

notadamente, é construído pelas práticas sociais que se efetivam no tempo/espaço 

simbólico. Assim, supõe-se que nossas representações estão associadas aos 

recursos simbólicos e imaginários presentes em nossa experiência com o mundo e, 

constitui-se uma realidade em uníssono. 

Nossa experiência envolve as várias formas em que conhecemos e 

construímos a realidade, quer seja através dos sentidos mais diretos como tato, 

olfato, paladar, audição e visão, quer pela simbolização indireta. Os órgãos 

sensoriais se constituem na verdade uma primeira apreensão do lugar e das coisas 

que nos rodeiam e, nos permitem posteriormente formularmos uma imagem que se 
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associa ao sentimento que determinado lugar proporciona (TUAN, 1983, 39-57). 

Assim, os sentidos e os símbolos trazem significação às existências humanas, criam 

um universo simbólico compartilhado possibilitando a ação no cotidiano, sustentando 

identidades grupais e institucionalizando determinadas práticas sociais. 

É a partir dessas considerações que se percebe a necessidade da 

valorização das experiências empíricas dos grupos que em comunicabilidade a 

experiências outras, produzem sentidos a complexificação da realidade social no 

mundo de hoje, pois a constituição social se implanta através do jogo das 

representações que as pessoas recebem do mundo que os cerca e, essas 

constituem as grades através dos quais se deve perceber o real (BAILLY, 1986, p. 

161-167). Acrescenta Lefebvre (1991, p. 38) que é "na vida cotidiana que se situa o 

núcleo racional, o centro real da práxis”.  

Desta feita, torna-se, portanto, imperioso para a educação e para a 

sociedade que se busque conhecer as representações sociais que se inscrevem no 

mundo vivido para que se possa, de fato, averiguar os reais valores que levam os 

homens a projetar, consciente ou inconscientemente, um ideal de pessoa humana, 

um ideal de vida e ação coletiva, que lhe são característicos. Não podemos perder a 

oportunidade de explorar o que os grupos e a sociedade pensam e comunicam no 

complexo movimento da contemporaneidade do qual fazemos parte, pois como nos 

falam Foucault (1979) e Guattari (1996) seus comportamentos revelam as 

micropolíticas de subjetivação e essas precisam ser desveladas no centro da ação 

pedagógica porque é através dessa ação social que as formas culturais encontrarão 

articulação no movimento educativo, assim desempenharão novo papel no padrão 

de vida instaurado.  

Sabemos que contradições, disfunções e tensões existem na sociedade e 

manifesta-se na família, na escola, no município devendo ser conhecidas e 

analisadas para possibilitar aos alunos se perceberem como indivíduos que fazem 

parte dessa coletividade e que poderiam ter voz ativa, ser participante nas decisões. 

E, acima de tudo, para perceber que o seu território e o do seu município são 

construídos pelo movimento dos homens e envolvem interesses que podem ser 

localizados, reconhecidos e entendidos no processo da vida cotidiana. 

Neste sentido, a busca por uma educação “não formal”, e “não 

institucionalizada” desvela a vida concreta e cotidiana do grupo, manifestando-se 

com maior amplitude, o que significa, para além dela mesma, um processo de 
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socialização. Este tipo de educação integrará as influências inconscientes e 

informais, o que significa que podemos falar em “educação inconsciente” como o 

modo contínuo pelo qual se forma a alma dos indivíduos. 
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CAPÍTULO 3 – EDUCAÇÃO, GEOGRAFIA APREENDIDA E 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS? 

A educação e a geografia apreendida dificilmente podem ser analisadas de 

forma independente da rede de significados em que se inscreve a perspectiva de 

seus particípes e vice-versa, pois o espelho que guia e orienta as interações 

humanas com o meio físico e social, seus conhecimentos e suas ações estão aqui 

presentes recebendo a influência das estruturas sociais vigentes. Isso acontece de 

tal forma que se percebe que, pouco se melhora o ensino, ou pelo menos, grande é 

nossa insatisfação com o que acontece nele. 

Decorre que a doutrinação ideológica, a distribuição desigual de saberes e 

de competências e a classificação extratificada das pessoas em função de futuros 

papéis de cada um na sociedade acabam sendo incorporados como algo próprio da 

natureza do ato educativo limitando quaisquer outras formas de apreensão de 

mundo, acaba alheando o sentido político e ético da participação na construção de 

novos lugares, de sua apropriação pela via democrática. 

Como transformar essas ações espontâneas, incorretas, incômodas e 

malformuladas que são constantemente imbricadas no senso comum dos sistemas 

de ensino, do currículo, e da vida nas instituições tecnicistas para que não nos 

conduzamos aos modelos educacionais reducionistas? Essas são algumas questões 

que nos levam a apontar as Representações Sociais construídas pelos indivíduos 

e/ou grupos como veículo indutor para apreensão dessas visões de mundo podendo 

abrir-se, igualmente, para a dimensão histórico-cultural do ser humano e da vida 

social. Moscovici (1978, p. 26-28) já argumentava que a as representações sociais 

consistiam num conhecimento prático, do senso comum, ancorado no mundo da 

interação social, pensamento circunscrito na realidade que modela e remaneja o que 

é dado externamente no contexto dos valores, das noções e das regras da qual os  

indivíduos são solidários. 

O autor considera que mesmo passando por transformações as 

representações sociais reproduzem, assimilam e difunde-se no meio social, 

convergindo algo individual para o social e vice-versa. Atribui que a teoria 

sociocêntrica de Piaget e o estudo fulgurante de Freud, entre outros exponenciais 

teóricos, passam a justificar a compreensão da pragmática das representações 
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sociais. Tal contribuição diz sobre o trabalho de interiorização e transformação do 

cognoscível dos indivíduos face às trocas sociais, ou seja, o processo pelo qual os 

indivíduos transformam um dado coletivo em um dado individual; a forma como as 

representações passam da vida de todos para a de cada um, do nível consciente ao 

inconsciente (MOSCOVICI apud JODELET, 2001, p. 62). 

Moscovici (1978) aborda que ao representar, o individuo prediz e antecipa 

os atos vinculando os dados da realidade aos seus sistemas de valores, de noções 

e práticas dos sujeitos, orientando a interação social e material, determinado os 

comportamentos e as práticas, possibilitando dominá-los e, por outro lado, 

viabilizando esses novos conhecimentos para que sejam denominados e incluídos 

em categorias de interpretação e reconhecimento de mundo, da história individual e 

coletiva. 

É a partir de então, que a teoria das Representações Sociais vai considerar 

uma certa diversidade de origem e de conteúdos, tanto nos indivíduos quanto nos 

grupos, sendo elas construídas e adquiridas, ao mesmo tempo, no curso dos 

processos de trocas e interações diversas. Tais processos vêm permitindo aos 

indivíduos convergirem seus sentimentos; de modo que algo individual pode tornar-

se social ou vice-versa. 

Nesse sentido, identificar o “imaginário social” que os indivíduos ou os 

grupos têm e utilizam para agir e para tomar posição é indispensável para a 

compreensão da dinâmica das interações sociais e para clarificar os determinantes 

das práticas sociais. Considerar os mundos dos significados divididos e 

compartilhados é tornar favorável à compreensão da “teia de significados tecidos 

pelos homens ao longo de sua espécie” (GEERTZ, 1978, p. 32), é entender a 

modalidade técnica da reprodução daquilo que se pensa e se comunica em suas 

múltiplas dimensões, contradições e paradoxos como um caminho para se pensar a 

leitura que se tem e se pode ter de mundo (SPINK, 1993).  

Isso se torna possível pelo fato de que pelas representações sociais ocorre 

o abandono da distinção entre sujeito e objeto. Segundo Abric (1998), o abandono 

da dicotomia sujeito-objeto, confere um novo estatuto ao que se convencionou 

chamar de “realidade objetiva”, definida pelos componentes objetivos da situação e 

do objeto. Afirma que toda realidade é representada, reapropriada e reconstruída no 

sistema cognitivo do individuo ou do grupo, integrada no seu sistema de valores, 
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dependente de sua história e do contexto social e ideológico que o cerca, passando 

a constituir-se a realidade mesma. Assim, define as representações sociais como: 

Uma visão funcional do mundo, que, por sua vez, permite ao individuo ou ao 
grupo dar um sentido às suas condutas e compreender a realidade através 
de sue próprio sistema de referencias; permitindo assim ao individuo de se 
adaptar e de encontrar um lugar nesta realidade (ABRIC, 1998, p. 27). 

Neste sentido o ato de representar ou se fazer representar corresponde, 

portanto, a um ato de pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto9

estabelecendo relações que elucidam os processos cognitivos nas interações 

sociais. Dito isto, há de se indicar que no ato de orientação, de organização das 

condutas e das comunicações sociais, sempre haverá um movimento de 

preenchimento de certas funções que resguardam a manutenção da identidade 

social e do equilíbrio sociocognitivo a ela ligados. Nesse encaminhamento 

ressaltamos o importante papel desempenhado pelos diferentes usos da informação; 

pela contribuição da ciência e pelos saberes enterrados na memória social por causa 

de seus valores simbólicos que aqui surgem para nortear as relações do sujeito com 

a realidade física e social e determinar seus comportamentos e suas condutas, 

muitas vezes, orquestrados com fins políticos e sociais (JODELET, 1985).  

No processo de re(a)presentações como nos lembrou Bauer (1994), a 

novidade será percebida como irrupção na qual se manifestam as defesas dos 

grupos de pertença. Todavia, quando esta é incontornável, à ação de evitá-la segue-

se um trabalho de ancoragem, com o objetivo de torná-la familiar e transformá-la 

para integrá-la no universo de pensamento preexistente. Este é um trabalho que 

corresponde a uma função cognitiva essencial da representação e capaz também de 

se referir a todo elemento estranho ou desconhecido no ambiente social ou ideal. 

Portanto, na pragmática das representações sociais a função cognitiva vai exercer 

também uma função de proteção e de legitimação de orientação das condutas e 

comunicações, de justificação antecipada ou retrospectiva das interações sociais ou 

relações intergrupais (DOISE apud JODELET, 2001, p. 35). 

Segundo Jodelet (2001) no estudo das representações o social não é 

unidimensional e pode-se esperar ter de reportá-lo, segundo os casos, à partilha 

e/ou às determinações, e/ou às funções sociais da representação. A autora ressalta 
                                                
9 Pode ser tanto real, quanto imaginário ou mítico, mas é sempre necessário. Não há representação 

sem objeto. (JODELET, 2001). 
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o caráter prático das representações sociais orientado para a ação e para a gestão 

da relação com o mundo. Ao citar Piaget (1976) enfatiza que as representações 

sociais são um modo de conhecimento sociocêntrico, a serviço das necessidades, 

desejos e interesses de determinados grupos. 

É dessa forma que os fenômenos cognitivos são tratados numa perspectiva 

psicossocial, dentre a qual a pertença social dos indivíduos é caracterizada pelas 

implicações afetivas e normativas, interiorizadas pelas experiências, práticas, 

modelos de conduta e pensamento, socialmente inculcados ou transmitidos pela 

comunicação social a ela ligada. Essa comunicação, sob seus aspectos 

interindividuais, instituicionais e midiáticos, aparece como condição de possibilidade 

e de determinação das representações e de pensamentos sociais, pois, sua 

incidência contribui, de modo original, para a abordagem dos fenômenos cognitivos; 

desempenha um papel fundamental nas trocas e interações que concorrem para a 

criação de um universo consensual, e, finalmente, remete a fenômenos de influência 

e de pertenças sociais decisivos na elaboração dos sistemas intelectuais e de suas 

formas. Essa incidência de acordo com Moscovici (1978) apresenta três níveis: 

cognitivos, formação das representações (objetivação e ancoragem); e formação das 

condutas. Assim, constituídos, respectivamente (JODELET, 2001, p. 30): 

1. Ao nível da emergência das representações cujas condições afetam os 
aspectos cognitivos. Dentre essas condições, encontra-se: a dispersão e 
a defasagem das informações relativas ao objeto representado e que são 
desigualmente acessíveis de acordo com os grupos; o foco sobre certos 
aspectos do objeto, em função dos interesses e da implicação dos 
sujeitos; a pressão à inferência referente à necessidade de agir, de tomar 
posição ou de obter o reconhecimento e a adesão dos outros-elementos 
que vão diferenciar o pensamento natural em suas operações, sua lógica 
e seu estilo; 

2. Ao nível dos processos de formação das representações, a objetivação e 
a ancoragem que explicam a interdependência entre a atividade cognitiva 
e suas condições sociais de exercício, nos planos da organização dos 
conteúdos, das significações e da utilidade que lhe são conferidas; 

3. Ao nível das dimensões das representações relacionadas à edificação da 
conduta: opinião, atitude e estereotipo, sobre os quais intervêm os 
sistemas de comunicação midiáticos. Estes, segundo pesquisas dos 
efeitos sobre sua audiência, tem propriedades estruturais diferentes, 
correspondentes à difusão, à propagação e à propaganda. A difusão é 
relacionada com a formação das opiniões; a propagação com a formação 
das atitudes e a propaganda com a dos estereótipos.

Enfatizamos que os conteúdos das representações sociais de grupos 

específicos surgem de suas necessidades, desejos e interesses, bem como, quando 

diante de uma irrupção incontornável a reconstrução do objeto preexistente se torna 
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uma evidencia necessária ao ato de representar. Compreender essa adaptação 

sociocognitiva dos indivíduos a realidade cotidiana e as características do meio 

social e ideológico implica compreender, como diz Moscovici (1978), como ocorre o 

processo de objetivação e amarração (ou ancoragem). 

Esses compreendem a imbricação e a articulação entre atividade cognitiva e 

as condições sociais em que são forjadas as representações. Assim, no processo de 

entender os novos objetos que lhe são apresentados pela realidade, os sujeitos 

usam como recurso todo material que já possui, fazem uma construção seletiva, 

essas são definidas em função de critérios culturais determinados pela desigualdade 

das condições de acesso às informações, segundo o pertencimento do grupo, e 

pelos critérios normativos que exercem a função de retenção dos elementos de 

informação, preservando a coerência com o sistema de valores próprios ao grupo.  

Assim, atribui a essa realidade conceptual uma materialidade. Conquanto, 

para corporificar essa materialidade, exige-se uma flexibilidade cognitiva que 

possibilitará aos sujeitos nomear esses novos objetos, esquematizando-os e 

localizando-os em um sistema de categorias preexistentes. Nesse processo as 

palavras são acopladas as coisas, dando-lhe uma estrutura material, naturalizando 

as noções abstratas, tornando-as concretas, encaixando-as em categorias. Para 

Moscovici (1978, p. 111) objetivar seria: 

[...] reabsorver um excesso de significações, materializando-as e, desse 
modo, mantendo uma certa distância a seu respeito. É, também, 
transplantar para o nível da observação o que era apenas inferência ou 
símbolo. É uma operação imageante e estruturante. 

Andrade (2003, p. 53) afirma que no processo de objetivação ocorre um 

duplo esforço do sujeito. Esse transporta os elementos objetivos para o meio 

cognitivo atribuindo-lhes uma realidade tangível aproximada do universo do grupo de 

pertença; e os classifica adequando-os a organização preexistente, diminuindo o 

embate entre a velha e a nova concepção, revelando-se uma operação cognitiva, 

formadora de imagem e estruturante que naturaliza as idéias, tornando-as parte da 

realidade do senso comum, possibilitando sua compreensão e o seu uso por meio 

da comunicação e das interações sociais.  

Sobre a amarração (ou ancoragem) Moscovici (1961, p. 318) diz “se a 

objetivação explica como os elementos representados de uma teoria se integram 
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enquanto termos da realidade social, a ancoragem permite compreender a maneira 

na qual eles contribuem para exprimir e constituir as relações sociais”. Andrade 

(2003) acrescenta que a amarração está diretamente articulada com a objetivação e 

tenta assegurar suas funções fundamentais, quais sejam: incorporação do estranho 

ou do novo, interpretação da realidade e orientação dos comportamentos. Diz à 

autora que a objetivação é ciência do ser, integra as novas teorias ao conjunto 

conceptual já existente e a ancoragem ou amarração permite delimitar o fazer, útil a 

todos e de uso imediato. Esse sistema interpretativo serve de mediação entre os 

sujeitos e o seu meio comum, serve tanto para compreender e classificar 

acontecimentos e indivíduos de um mesmo grupo, como para fazê-lo em relação a 

acontecimentos e grupos estranhos, pois instrumentaliza o saber num sistema de 

pensamento e ação.  

Jodelet (2001) expõe que os conteúdos das representações sociais 

provocam uma defasagem em relação ao seu referente, produzindo três tipos de 

efeitos: distorções, suplementações e subtrações. Diz a autora: 

No caso da distorção, todos os atributos do objeto estariam presentes, 
porém acentuados ou atenuados, de modo específico. Assim, ocorre com as 
transformações na avaliação das qualidades de um objeto, de um ato, para 
reduzir uma dissonância cognitiva [...]. A suplementação consistiria em 
conferir atributos e conotações que não lhe são próprias ao objeto 
representado, resulta de um acréscimo e/ou projeções de significações 
devido ao investimento do sujeito naquilo e a seu imaginário conotativo 
desfavorável em relação a sua pertença [...]. Enfim, a subtração que 
corresponde à supressão de atributos pertencentes ao objeto: na maior 
parte dos casos, resulta do efeito repressivo das normas sociais.” 
(JODELET, 2001, p. 36) 

O estudo das representações sociais é essencial na psicologia social, 

porque oferece um quadro de análise e de interpretação que permite a compreensão 

da interação entre o funcionamento individual e as condições sociais nas quais os 

atores interagem e se comunicam. Seu estudo permite compreender os mecanismos 

que intervêm na adaptação sociocognitiva dos indivíduos à realidade cotidiana e às 

características do seu meio social e ideológico. Assim, é de se entender que a 

questão colocada por essa pesquisa não se trata da defesa do senso comum, mas 

pela manifestação dele poderemos chegar a um conjunto de conhecimentos 

socialmente estabelecidos e repletos de significações disponíveis e incorporadas 

aos pensamentos e aos atos constituídos e preexistentes, pois reconhecemos que 

para criar uma rede de significações em torno dos objetos sociais e de suas 



39

representações, é preciso situá-los e avaliá-los como fatos sociais, para fazer surgir 

o novo pensamento, uma nova conduta histórico-cultural. 

Dessa forma, os conteúdos das representações sociais expressam tanto as 

relações sociais, quantos lhe conferem um valor funcional que nos serve de guia 

para a leitura do mundo atual, pela generalização de seus padrões que criam 

referências para a compreensão da realidade. Essa modalidade de pensamento é 

constituída a partir de mecanismos como a classificação, a categorização, a 

denominação e procedimentos de explicação, os quais têm longa história no nosso 

mundo (ANDRADE, 2003). Assim, refere-se a uma forma de apropriação, produção, 

elaboração e construção do conhecimento, que se relaciona com o mundo, com as 

regras, os valores, símbolos e signos significativos para os sujeitos e para os grupos. 

É um processo de situar-se nas trocas individuais, interindividuais, 

intergrupais e ideológicas estabelecidas pela via da comunicabilidade cotidiana que 

caracteriza o seu meio diferenciando dos demais. Assim, carrega entre si as 

articulações decorrentes dessa interação para uma dada realidade individual e 

social, indissociavelmente e, contextualmente, histórica. 

De fato, a representação social se caracteriza como um tipo de 

conhecimento que concebe o objeto a partir de diversos suportes lingüísticos, de 

comportamento e materiais simbólicos, mas, também, como um saber prático 

relacionado à experiência social, com grande capacidade de intervenção neste 

social, pois a inscrição social determinada pela comunicação social é fundamental 

nas mudanças e nas interações formadoras do consenso social (ANDRADE, 2003). 

Esta perspectiva permite refletir o papel desempenhado pela geografia, ensinada e 

aprendida na escola. É pela teoria do senso comum, advinda das relações didático-

pedagógicas estabelecidas entre o que o aluno conhece e o que poderia conhecer, 

que se possibilitará o acesso a um novo pensamento, a um novo conhecimento, a 

uma nova forma de agir. 

Os fatos cotidianos, em suas múltiplas facetas, se constroem e se 

constituem a partir da interação dos universos consensuais e reificados. Na escola 

os alunos trazem para a sala de aula todo um referencial fragmentário de 

conhecimentos a que foram submetidos em sua formação, sendo, alhures, ínfima a 

apreensão conceitual da emergente religação das partes ao todo e vice-versa 

(MORIN, 1983). Conquanto, pelas trocas interindividuais e intergrupais será possível 

reelaborar e reconstruir esse conhecimento para uma apropriação social, marcada, 
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significativamente, pela ação nos interstícios da escola e interação no meio físico e 

social.  

Desta feita, entendemos que compreender as representações sociais da 

geografia, circulantes no meio pedagógico, necessita de uma nova dimensão 

reflexiva. Essa poderá ser respaldada pelos mediadores biofísicos e 

psicossocioculturais fundamentais no processo, mas considerando-os num  

movimento multidimensional para efetivação da aprendizagem. Identificar esse 

caminho consistirá no abandono da lógica dicotômica e fragmentária instituída no 

processo social e no compromisso em assumir uma postura de compreensão 

interacionista que considera a diversidade de fontes de conteúdos que se articulam 

na escola, na comunidade, no lugar e, no mundo, para a construção de novos 

aprendizados, conseqüentemente, tais perspectivas, possivelmente, poderiam 

modificar as posturas e práticas ancestrais que continuam a distorcer a “realidade”. 

Sabemos, como nos coloca a Teoria das Representações Sociais, o quanto 

é difícil incorporar o novo às idéias preexistentes e significativas para o sujeito, e/ou 

objetivar os novos conhecimentos tornando-os familiares, ancorando-os, no sentido 

de modificar as condutas consensuais e reificadas pelos sistemas discursivos (teoria 

e ideologia) que permeiam essa construção. Contudo, poderemos captar, essas 

representações, que caracterizam os sujeitos em aprendizagem com o intuito de nos 

aproximarmos de uma geografia reflexiva, democrática e prospectiva. O 

conhecimento que permeia o senso comum, conjunto desagregado de idéias e 

opiniões, não é estático e nem acabado, mas é processo, movimento, devendo ser 

bem entendido para que se possa tramitar outras concepções, outros modos para 

enxergar o mundo, elementos para uma ação consciente.  

É preciso compreender essa realidade e apreender o sentido do seu 

movimento e, para tanto, a apreensão de que o homem é a síntese, ao mesmo 

tempo, psíquica, sociológica, econômica, histórica e demográfica do mundo que 

habita (MORIN, 1984) possibilita a transparência constituitiva do ser, para tanto, 

precisamos pesquisá-la, meter-se nela, fluir com ela.  



41

33..11 PPRROOBBLLEEMMAATTIIZZAANNDDOO:: AA TTEEMMÁÁTTIICCAA,, OO OOBBJJEETTOO EE OOSS OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEE

EESSTTUUDDOO

Consideramos que uma das questões emergentes ao processo de ensino-

aprendizagem da geografia na escola reside na busca, como diria Sócrates, de uma 

pedagogia do conhecer a si próprio, em si próprio, pois o não aprender se tornou 

regra no cotidiano da sala de aula, situação manifestada por toda uma resistência ao 

processo de apropriação de novas formas de conhecimentos geográficos. O 

cotidiano escolar da geografia, hoje, recebe um amálgama de intervenções, dotado 

de significados e sentidos que chegam a caracterizar singularmente e, em larga 

escala, a realidade educacional no país. Nessa pesquisa pretendemos compreender 

esse fenômeno a partir do enfoque da Teoria das Representações Sociais, pois 

entendemos que essa teoria está intrinsecamente associada aos valores, regras, 

costumes, imagens e ideologias, crenças e tradições externas, bem como, aos 

conteúdos sócio-afetivos; atitudes e opiniões concensuadas pela ação escolar e que 

atuam diretamente sobre a construção simbólica desses indivíduos, permeando suas 

práticas e formação; são elas que orientando e edificando suas condutas, dizem a 

maneira como se relacionam uns com os outros em determinados contextos 

temporais e locais.  

A representação social se constitui numa forma de conhecimento que, mais 

que proporcionar uma orientação prática ao conjunto dos sujeitos, organiza e 

constrói uma dada realidade, e essas são sempre organizadas sob a aparência de 

um saber que diz algo sobre o estado de si, sendo, portanto, uma totalidade 

significante que, em relação a ação, encontra-se no centro da investigação científica, 

a qual deverá tomar como tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas 

dimensões, formas, processos e funcionamentos (JODELET, 2001). 

Dito isso, questionamos: Que leitura de mundo contemporâneo os alunos 

imprimem nas suas interações com os grupos e/ou sociedade? Como apreendem a 

geografia? A correspondência entre a geografia apreendida e a sua práxis no mundo 

contribui para o autoconhecimento subjetivo e interações dialéticas reflexivas e 

transformadoras da realidade? Como desconstruir a leitura fragmentária, que se 

forma continuamente, de conceitos e conteúdos geográficos?  
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Sabemos que às representações sociais referem-se ao conjunto de 

imagens, símbolos e modelos veiculados numa sociedade para situar pessoas, 

situações, objetos, acontecimento material, psíquico ou social ou teorias. Como, por 

meio dessa teoria, nos aproximarmos da elaboração cognitiva dos alunos acerca da 

geografia? 

Observamos a partir de nossa prática como professora de geografia que na 

construção desse conhecimento pelos alunos, novas e antigas concepções de 

ensino são reelaboradas, ora de forma passiva, ora de forma reflexiva. Essa 

reconstrução é feita a partir dos conhecimentos prévios, associados aos novos 

conhecimentos, e seguem um trabalho cognitivo de decomposição e reorganização 

de forma a torná-lo possíveis de serem incorporados ao seu referencial. Essa 

reorganização absorve os novos conteúdos não de uma forma uniforme e compacta, 

mas identificando pontos de concordância com os referentes, apagando pontos de 

alta tensão que possam ocorrer, modelando o dado externo por meio e na interação 

social, manejando estruturas, redefinindo elementos, reconstruindo um contexto 

sócio-afetivo e cognitivo, no qual é produzido e produz significações (MOSCOVICI, 

1978, p. 26). 

Dessa forma, as representações sociais são tanto os conteúdos simbólicos 

de elaboração como a própria prática que produz os conteúdos na interação social. 

Assim sendo, pressupomos que os alunos se apropriam dos conteúdos reificados no 

seu contexto espaço-temporal pela via da sala de aula, os associando as marcas 

deixadas pela contemporaneidade, a partir de então, modifica-os de acordo com as 

relações que estabelecem em seu campo de atuação social, e mais ainda, de 

acordo com os códigos de identificação dos grupos sociais de pertença. Desse modo 

passam a aplicar, essas novas “teorias” a geografia, permeando o processo didático-

pedagógico com marcas desta estrutura simbólica de pensamento. 

Pelo senso comum a representação social se constitui, diz Moscovici (1978), 

pois esse revela a forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objetivo prático e, que contribui para a construção de uma realidade comum a 

um conjunto social; é pela representação social que se orientam e se organizam as 

condutas e a comunicação social; a representação social intervém na difusão do 

conhecimento, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição de identidades 

pessoais e sociais, na expressão do grupo e nas transformações sociais (JODELET, 

2001). 
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Sua natureza teórica considera os modelos construídos de homem, de 

sociedade, de natureza e de mundo partilhados pelos grupos de pertença, ou seja, 

no lugar; na posição social; nas funções que assumem; esses são quem determina 

os conteúdos das representações sociais e sua organização. É por meio da relação 

imaginária que se mantém com o mundo social, as normas institucionais e os 

modelos ideológicos aos quais obedecem, que se produzem às representações 

sociais de uma determinada realidade. Sobre isso Jodelet (2001, p. 34) afirma: 

[...] a partilha social se refere a um mecanismo de determinações ligadas à 
estrutura e às relações sociais [...] Partilhar uma idéia ou uma linguagem é 
também afirmar um vínculo social e uma identidade [...] Partilhar uma 
mesma condição social acompanha a relação com o mundo, valores, 
modelos de vida, imposições ou desejos específicos [...] Não faltam 
exemplos de que essa função é evidente, quanto mais não fosse na esfera 
religiosa ou política. A partilha serve à afirmação simbólica de uma unidade 
e de uma pertença. A adesão coletiva contribui para o estabelecimento e o 
reforço do vínculo social [...] Olhando pelo ângulo das representações e das 
solidariedades que elas engendram, estamos prontos a elucidar os 
aspectos cognitivos que constituem a matéria e a trama da vida social. 
Assim, a capacidade de extensão das representações permite captar, ao 
nível dos atributos intelectuais de uma coletividade, a expressão de sua 
particularidade [...] 

Esse partilhamento de concepções sempre serão fragmentadas, e não serão 

fiéis às concepções científicas, mas, continuamente, são elas que estão orientando 

as condutas e os fazeres dos sujeitos na maneira como se relacionam com os 

outros, com o seu meio e com os conhecimentos que aprendem. Tais concepções 

adquirem significações específicas face aos reflexos da ação do capital financeiro, 

visto que esse se apresenta como o grande provedor de mitos condutores da arte, 

da estética, do lazer, da felicidade, do amor e é animado por um duplo movimento, 

não apenas do mundo para o imaginário social, mas também do imaginário social 

para o mundo. 

A representação social como uma forma de conhecimento que proporciona 

uma orientação prática aos sujeitos, passa, na maioria dos casos, a ser o próprio 

substrato da consciência desses e na troca comunicacional passam a convergir 

sentimentos no plano das relações individuais, interindividuais, intergrupais, 

institucionais e ideológicas que os caracterizam e os diferenciam dos demais. 

Jodelet (2001, p. 32) destaca a importância primordial da comunicação nos 

fenômenos representativos: 
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Primeiro, ela é o vetor de transmissão da linguagem, portadora em si 
mesma de representações, em seguida, ela incide sobre os aspectos 
estruturais e formais do pensamento social, à medida que engaja processos 
de interação social, influência, consenso ou dissenso e polêmica. 
Finalmente, ela contribui para forjar representações que, apoiadas numa 
energética social, são pertinentes para a vida prática e afetiva dos grupos. 
Energética e pertinência sociais que explicam, juntamente com o poder 
performático das palavras e dos discursos, a força com a qual as 
representações instauram versões da realidade, comuns e partilhadas. 

Dessa forma, o sujeito ao buscar compreender e apreender a “realidade” nas 

interações sociais, também vai construir, em si mesmo, sua representação e, então 

passará a remodelar e reconstituir os elementos presentes no meio em que o 

comportamento teve lugar. Assim, atribuirá sentido ao comportamento integrando-o 

a uma rede de relações consideradas estáveis e eficazes, pois são interligadas e 

comunicadas entre gerações e grupos sociais. 

Destarte, as representações sociais vão guiar o modo de pensar e definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária (interpretar, decidir, 

posicionar-se, agir). Os discursos circulantes, veiculados em mensagens midiáticas; 

os sistemas de pensamentos amplos (ideológicos, culturais); sistemas de 

pensamento científico; condição social e a esfera da experiência privada e afetiva do 

individuo passam a ser referências para a compreensão prática das representações 

sociais.  

Portanto, pensar as representações sociais é especificar a representação de 

alguma coisa e/ou de alguém; uma relação de simbolização e de interpretação em 

sua relação (pertença e participação, sociais e culturais); forma de conhecimento, 

modelização do objeto diretamente legível em diversos suportes lingüísticos, 

comportamentos ou materiais; qualificação desse saber quanto aos contextos e 

condições em que é produzido e usado; é uma perspectiva psicossocial. 

As representações sociais são teorias coletivamente elaboradas em um 

determinado contexto temporal que se familiariza com o novo, introduzindo-o em seu 

cotidiano, tornando-os parte de sua vida, possibilitando a interação social 

(MOSCOVICI, 1978). Assim, a representação social se assemelha com a “realidade 

social”, mutante e evolutiva, tornando-se, dessa forma, compreensiva para os 

sujeitos que nela atuam. Mais que uma repetição do objeto, as representações 

sociais seriam uma atividade mental que se reelabora a partir das relações que o 

sujeito mantém com esta e com os grupos sociais aos quais pertence, define-se, 
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assim, como uma forma de conhecimento norteadora de comunicações e de 

condutas. 

Assim, definido o problema, pensamos que sua captação, através dos 

discursos e dos fazeres dos alunos, desvelará as mediações simbólicas e 

institucionais das estruturas sociais vigentes, suas manifestações, idéias e visões de 

mundo projetadas para o mundo vivido, haja vista, que os seres humanos só 

constroem e atuam numa dada realidade com base nas teorias de que dispõem. 

Desta forma, nosso objeto de estudo está nas representações sociais da geografia 

apreedida pelos alunos das Escolas Municipais Lions Prata e Dr. Francisco 

Brasileiro, localizadas no Bairro do Catolé, e no Distrito Santa Terezinha, 

respectivamente, no município de Campina Grande PB (Ver Anexo A). 

Objetiva-se com esse estudo refletir sobre o papel da geografia aprendida 

na forma de entender, compreender e interagir no mundo. A abordagem da Teoria 

das Representações Sociais, certamente, nos indicará as conseqüências das 

políticas sociais e educacionais macro-econômicas “pré-estabelecidas”, 

conteudística e universal, na produção das micropolíticas de subjetivação dos 

grupos que a essas escolas públicas acorrem. Por conseguinte, pretendemos, a 

cada momento oportuno, fomentar ações efetivamente reflexivas, na realidade do 

município, acerca do enlace - geografia e cidadania -, numa perspectiva que 

contemple a valorização das diferenças culturais, a participação ativa dos indivíduos 

na sociedade e a história vivida de cada grupo pelo reconhecimento da produção 

humana de suas subjetividades. 
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CAPÍTULO 4 – A PESQUISA: ELEMENTOS PARA UMA 

APROXIMAÇÃO SIMBÓLICA 

Constitui esforço dessa pesquisa compreender as representações sociais da 

geografia escolar pelos alunos das Escolas Públicas Municipais da Paraíba: Lions 

Prata e Doutor Francisco Brasileiro e de suas implicações na vivência cotidiana da 

cidade de Campina Grande. Isso para que possamos aproximamo-nos da dimensão 

física, biológica e antropossocial constituída no imaginário simbólico desse lugar. É 

pela compreensão da dimensão simbólica da linguagem compartilhada pelos alunos, 

no contexto didático-pedagógico da escola e da cidade, que encontraremos os 

conteúdos latentes da presente pesquisa.  

A exploração simbólica da linguagem apreendida na escola e manifestada 

na cidade, seus conceitos elaborados e condutas assumidas se desvelam nas 

interações que ocorrem entre grupos de interesses diversos e na relação desses 

com o mundo. Seus sentidos simbólicos, sociais e culturais são referências para a 

apreensão das essências do mundo vivido e para apreensão de novas 

interrogações. Assim, optamos por uma consideração teórico-metodológica que não 

separa o mundo do ser humano e das suas relações estabelecidas nas mais 

diversas esferas que se possa decifrar. 

 O neologismo Topofilia de Tuan10 nos torna útil quando em referência ao elo 

que o homem mantém com o seu contexto vivido nos mostra, em sentido amplo, que 

todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio material diferem 

profundamente em intensidade, sutileza, e modo de expressão” (TUAN, 1980, p. 

107). 

Acreditamos que as idéias a respeito do vivido brotam dos seres humanos, 

não somente em relação aos laços de afetividade que os unem ao lugar, mas 

também desde os aspectos mais banais do dia-a-dia e, por ser uma referência de 

                                                
10 Considera-se que é com “Humanistic Geography” (TUAN, 1976) que a geografia começa a ter uma 

orientação humanista, onde o objetivo para Tuan não era se deter na exploração de um tema 
único, mas de fazer uma nova leitura de todos os temas geográficos, de construir o conhecimento 
científico de modo crítico, procurando na filosofia um ponto de vista para a avaliação dos 
fenômenos humanos. Ao questionar se pode a geografia humanista oferecer um novo modelo de 
enxergar os fenômenos geográficos, Tuan indica cinco temas de interesse da geografia 
humanística: o conhecimento geográfico, território e lugar, aglomeração e privacidade, modo de 
vida e economia e, finalmente, religião. (FOETSCH, 2005). 
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valores e de sentimentos, o lugar lembra as experiências e aspirações dos seres 

humanos, sendo assim fundamental para sua identidade.  

Buttimer (1976) conclama que a consciência constitui o significado do 

mundo, e, entre outras coisas, que a percepção coincide com a compreensão, o que 

nem sempre acontece com a experiência. Assim, a autora indo além do empirismo e 

do idealismo abre uma nova perspectiva para encarar os fenômenos plausíveis em 

estudo (BUTTIMER apud HOLZER, 1996, p. 14). 

Neste sentido, a opção por fazer uma démarche fenomenológica do vivido, 

da apreensão simbólica dos alunos sobre a geografia escolar e a conseqüente 

leitura que esses produzem na cidade, dizem respeito à compreensão de que pela 

consciência social, herdada no processo educativo, esses sujeitos atribuem 

significados aos fatos, fenômenos e situações vivenciados por todos. Husserl (apud 

MELLO, 1990, p. 96-97) definiria, em sua etimologia, que esse fenômeno consiste 

na apreensão de que “o sentido do ser e do fenômeno não podem ser dissociados, 

uma vez que a consciência só pode ser assim entendida quando dirigida para um 

objeto e este só pode ser definido em relação a sua consciência”. 

Nesse esboço, o fenômeno proposto nessa pesquisa pode ser refletido 

pelas ações, pelas percepções, e pelas simbologias circulantes e compartilhadas no 

mundo vivido, visto que, a apreensão da geografia escolar é refletida nas relações 

grupais vividas e, prolongada nos textos citadinos comunicados na escola e na 

cidade. Os alunos vivenciam e interpretam esse texto escolar a partir da 

confrontação de valores e estoques de experiências próprias e de outros indivíduos 

inseridos nesse contexto sócio-cultural e que lhe transmitem conhecimentos do 

passado e do presente permitindo antecipar, de certa maneira, o futuro. Nessa 

interação, cada um constrói o seu próprio mundo (WAGNER, 1979, p. 17), mas, ao 

mesmo tempo, postula a existência de mundos comuns, objeto das ações e das 

interações dos seres humanos. 

Assim, são produzidos mundos diferenciados, cada qual sendo reforçados

pela ação dos grupos sociais (LEY, 1979, p. 225). A maior parte desse 

conhecimento é recebido pela cultura (formal e informal) e é completada pela 

experiência pessoal (SCHULTZ, 1979, p. 96). Assim, a referência a “experiência 

dividida” (JACKSON; SMITH, 1984, p. 20), ou como expõe o filosófo Merleau-Ponty 

“o intermundo”, pressupõe um “dialogo entre a pessoa e o meio ambiente, em 

termos de herança sócio-cultural” (BUTTIMER, 1985, p. 168). É pelo papel assumido 



48

no mundo vivido de cada dia que surgirão os elementos para o agir e para o pensar 

em nossa época. Cabe apenas não esquecer que como afirma Mello (1990, p. 97): 

O homem que não vive segregado é bombardeado por informações 
múltiplas, pela tecnociência, os meios de comunicação e pode ser visto 
como uma simbiose de símbolos, signos e significados que são 
compartilhados com os grupos e as classes sociais. 

Isso desenha um importante papel para quem busca uma pedagogia da 

contemplação dos sentidos, uma pedagogia que possa humanizar a globalidade do 

mundo pela valorização da construção subjetiva e identitária de uma nova paisagem.  

Assim, de posse da pesquisa de cunho fenomenológico11, buscamos uma 

aproximação das representações sociais sobre a geografia escolar pelo seu aspecto 

simbólico, imaginado e vivido do contexto local em que se situam as escolas 

públicas municipais: Lions Prata e Dr. Francisco Brasileiro (ver anexo). Isso para que 

possamos refletir no âmbito da sala de aula, da escola e da cidade suas inferências 

dialógicas pronunciadas e suas condutas assumidas. Desta feita, as observações 

sobre as manifestações percebidas, categorizadas nessa pesquisa pela utilização de 

questionário quantiqualitativo (Ver Apêndice A) relacionam-se, indissociavelmente a 

dimensão do simbólico produzido na cidade. A utilização da técnica da associação 

livre de palavras (ABRIC, 2003) nos possibilita uma aproximação da leitura e do 

sentimento relatado pelos sujeitos desta pesquisa na relação mantida com a 

geografia escolar e com a cidade.  

A fenomenologia pesquisa fenômenos subjetivos, abre a possibilidade da 

pesquisa acerca das verdades e/ou crenças essenciais que os sujeitos vivenciam no 

seu contexto social. Logo, refletir sobre a geografia apreendida pela via das 

representações sociais fomenta ações didático-pedagógicas autênticas, voltadas 

para o exercício de uma cidadania que contemple a construção de uma sociedade 

mais democrática e inclusiva, que valoriza as diferenças culturais, a interação social 

e à história vivida de cada grupo. 

Bicudo (2000) nos mostra que estudar um fenômeno significa trazer à luz, 

colocar sob iluminação, mostrar-se a si mesmo em si mesmo, a totalidade do que se 

                                                
11 A investigação fenomenológica trabalha sempre com o qualitativo, com o que faz sentido para o 

sujeito, com o fenômeno posto em suspensão, como percebido e manifesto pela linguagem; e 
trabalha também com o que se apresenta como significativo ou relevante no contexto no qual a 
percepção e a manifestação ocorrem. BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Fenomenologia: 
confrontos e avanços. São Paulo: Cortez, 2000. p. 74. 
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mostra diante de nós. Assim, poderíamos afirmar que a máxima da fenomenologia é 

à volta às próprias coisas. Num sentido amplo, aquilo que aparece provê o ímpeto 

para a experiência e para a geração de novo conhecimento (MOUSTAKAS, 1994). 

Segundo os autores os fenômenos são os blocos básicos da ciência 

humana e é a base para todo o conhecimento. Qualquer fenômeno representa um 

ponto de partida desejável para uma investigação. O que é dado em nossa 

percepção sobre uma coisa é sua aparência, e esta não é uma ilusão vazia. Serve 

como o começo de uma ciência que busca determinações válidas que são abertas à 

verificação de qualquer um. Cabe destacar que “a pesquisa fenomenológica está 

dirigida para significados, ou seja, para expressões claras sobre as percepções que 

o sujeito tem daquilo que está sendo pesquisado, as quais são expressas pelo 

próprio sujeito que as percebe [...] ele não está interessado apenas nos dados 

coletados, mas nos sentidos simbólicos atribuídos pelos sujeitos 

entrevistados/observados” (MARTINS & BICUDO, 1989, p. 97). 

Desta feita, o universo considerado na presente pesquisa foram os alunos 

matriculados no terceiro ciclo12 diurno e noturno das escolas públicas municipais de 

Campina Grande-PB: Escola Municipal Lions Prata e Escola Municipal Doutor 

Francisco Brasileiro, que de acordo com o Censo Escolar 2005 (INEP), 

apresentaram matrícula inicial de 226 (duzentos e vinte e seis) alunos e 213 

(duzentos e treze) alunos respectivamente, totalizando 439 (quatrocentos e trinta e 

nove) alunos. 

Desse universo, participaram, num primeiro momento: 100 (cem) alunos da 

Escola Municipal Lions Prata, representando 44,2% do universo da respectiva escola 

e 181 (cento e oitenta e um) alunos da Escola Municipal Doutor Francisco Brasileiro, 

representando 85,0% do seu total de alunos. Assim, a amostragem total foi 
                                                
12 A Secretaria de Educação do Município de Campina Grande/PB implantou os Ciclos de 

Aprendizagem desde 1999. Os Ciclos de Aprendizagem surgiram como uma concepção de ensino 
que busca integrar aos conteúdos trabalhados à realidade do aluno e da comunidade na qual está 
inserida. É uma organização de ensino que exige a transformação da postura do educador em 
relação ao processo ensino-aprendizagem, entendendo que cada aluno possui um determinado 
tempo, resultante de sua história de vida, que infere na construção de seu conhecimento. É uma 
concepção de educação onde a aprendizagem do aluno ocorre sem as rupturas temporais 
existentes na organização escolar em séries, torna-se um processo contínuo, valorizando a 
formação global humana. A concepção dos Ciclos de Aprendizagem demonstra coerência com o 
modelo educacional desejado pela sociedade, porém os resultados práticos da proposta 
educacional não correspondem às necessidades sociais e culturais que a sociedade capitalista 
contemporânea exige de todos os indivíduos, demonstrando falhas metodológicas, estruturais e 
organizacionais ainda não sanadas, propiciando a interpretação de que a política educacional 
municipal traz implícito o objetivo da redução de gastos, seguindo a orientação do Banco Mundial 
que estabelece um tempo específico para a escolarização do indivíduo. 
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composta de 281 (duzentos e oitenta e um) alunos, o que representa 64,0% do total 

de alunos matriculados no terceiro ciclo: inicial e final das escolas pesquisadas. 

A aplicação dos questionários aconteceu em duas etapas: na primeira etapa, 

no início do primeiro semestre, buscou-se estabelecer um perfil dos estudantes 

pesquisados a partir de suas respostas as questões quantitativas de caráter 

introspectivo caracterizador da vivência desses na cidade de Campina Grande/PB. 

Na segunda etapa, ocorrida no segundo semestre de 2005, buscou-se, a partir das 

questões abertas de cunho qualitativo, identificar os sentidos e os significados 

simbólicos atribuídos por esses alunos a respeito da geografia apreendida, ou seja, 

de suas representações sociais acerca da geografia escolar. 

Constatou-se, entretanto, que na realização da segunda etapa, uma 

diminuição representativa do número de alunos em relação à matrícula total, 

justificado pelos diretores das escolas pelos altos índices de evasão decorrente da 

alta taxa de distorção idade-série e da necessidade de sobrevivência no mercado de 

trabalho. Para a primeira escola, Lions Prata, dos 100 (cem) alunos que participaram 

da primeira etapa, 17 destes não participaram da segunda etapa, representando, 

dessa forma, um índice de não-respondentes de 17,0%. Para a segunda escola, 

Doutor Francisco Brasileiro, apenas 25 não participaram da segunda etapa (índice 

de não-respondentes de 13,8%). 

Os dados foram submetidos à análise de conteúdo sendo agrupados em 

estratos e, tratados estatisticamente, utilizando-se sistema computacional, através 

do programa Statistical Package for the Social Sciences - SPSS, que permite 

manusear vários tipos de análise de dados de maneira simples e conveniente, 

oferecendo grande número de rotinas estatísticas, através de freqüências absolutas 

e relativas. 

A categorização simbólica seguida pela descrição estatística nos possibilitou 

um quadro geral para a apreensão do objeto pesquisado. Utilizamos a técnica da 

associação livre de palavras por possibilitar uma confrontação associativa, rica para 

o entendimento do objeto em estudo. Os resultados se seguem abaixo: 
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44..11 PPEERRFFIILL DDOOSS AALLUUNNOOSS

44..11..11 SSeexxoo

De acordo com a Tabela 1 observou-se que, independente da escola e do 

turno que esteja matriculado, houve uma predominância de alunos do sexo feminino 

(54,1% – mais acentuada para o 3º ciclo inicial). Entre os turnos não houve nenhuma 

diferença significativa. 

Quanto aos alunos matriculados na Escola 1 constatou-se uma distribuição 

igualitária quanto ao sexo, com predominâncias de alunos do sexo feminino 

(noturno, 55,6% e do 3º ciclo final, 60,9%) enquanto que no diurno predominou 

alunos de sexo masculino (53,1%). Na Escola 2 verificou-se a predominância de 

alunos do sexo feminino, independente do ciclo ou do turno que estão matriculados. 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O SEXO, CAMPINA 
GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 

Ciclos Ciclos Ciclos SEXO 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          

MASCULINO 46,4 58,3 53,1 53,8 39,1 44,4 48,8 50,8 50,0 

FEMININO 53,6 41,7 46,9 46,2 60,9 55,6 51,2 49,2 50,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          

ESCOLA 2          

MASCULINO 38,0 47,9 43,7 57,1 28,6 42,9 39,7 46,6 43,6 

FEMININO 62,0 52,1 56,3 42,9 71,4 57,1 60,3 53,4 56,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          

TOTAL          

MASCULINO 40,4 50,8 46,3 55,0 36,7 44,0 42,9 48,1 45,9 

FEMININO 59,6 49,2 53,7 45,0 63,3 56,0 57,1 51,9 54,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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44..11..22 PPrrooffiissssããoo

A maioria dos alunos afirmou como predominante a profissão de estudante 

(82,9%), com predominância desta categoria para os alunos diurnos (94,8%). Para 

os alunos matriculados a noite destacaram-se, além dos estudantes (28,0%), os 

autônomos e donas de cada (ambos com 20,0%). Não foram observadas diferenças 

significativas entre os ciclos estudados. 

Quando analisadas isoladamente as escolas, constatou-se, praticamente, o 

mesmo comportamento da análise geral, com valores mais acentuados para a 

Escola 2. (Tabela 2) 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR  ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A PROFISSÃO, CAMPINA GRANDE – PB 
DIURNO NOTURNO TOTAL 

Ciclos Ciclos Ciclos PROFISSÃO 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
ESTUDANTE 89,3 94,4 92,2 46,2 26,1 33,3 75,6 67,8 71,0 
DO LAR – 2,8 1,6 15,4 21,7 19,4 4,9 10,2 8,0 
AUTÔNOMO 3,6 – 1,6 23,1 21,7 22,2 9,8 8,5 9,0 
COMERCIÁRIO 3,6 2,8 3,1 7,7 17,4 13,9 4,9 8,5 7,0 
DESEMPREGADO 3,6 – 1,6 7,7 13,0 11,1 4,9 5,1 5,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         
ESCOLA 2          

ESTUDANTE 95,8 95,8 95,8 28,6 28,6 14,3 87,2 91,3 89,5 
AGRICULTOR 2,8 3,1 3,0 14,3 28,6 21,4 3,8 4,9 4,4 
COMERCIÁRIO 1,4 – 0,6 28,6 14,3 21,4 3,8 1,0 2,2 
DESEMPREGADO – 1,0 0,6 – 14,3 7,1 – 1,9 1,1 
DO LAR – – – 28,6 14,3 21,4 2,6 1,0 1,7 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

         
TOTAL          

ESTUDANTE 93,9 95,5 94,8 30,0 26,7 28,0 83,2 82,7 82,9 
AGRICULTOR 2,0 2,3 2,2 5,0 6,7 6,0 2,5 3,1 2,8 
DO LAR – 0,8 0,4 20,0 20,0 20,0 3,4 4,3 3,9 
AUTÔNOMO 1,0 – 0,4 25,0 16,7 20,0 5,0 3,1 3,9 
COMERCIÁRIO 2,0 0,8 1,3 15,0 16,7 16,0 4,2 3,7 3,9 
DESEMPREGADO 1,0 0,8 0,9 5,0 13,3 10,0 1,7 3,1 2,5 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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44..11..33 FFaaiixxaa EEttáárriiaa

Independente do ciclo e do turno que esteja matriculado, a faixa etária 

predominante foi de 10 a 17 anos (82,2%), sendo 59,1% pertencente ao grupo etário 

de 10 a 14 anos e 23,1% de 15 a 17 anos. Quando analisados por turno, constatou-

se um comportamento inverso, ou seja, enquanto que no turno diurno predominou 

dos alunos de 10 a 14 anos (71,4%), no noturno predominou alunos com mais de 20 

anos (72,0%). Na Escola 2 a presença de alunos inseridos na faixa etária de 10 a 14 

anos foi maior (70,2%) quando comparado com a Escola 1 (39,0%). (Tabela 3) 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA, CAMPINA 
GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

FAIXA ETÁRIA 
(ANOS) 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
10 A 14 60,7 58,3 59,4 7,7 – 2,8 43,9 35,6 39,0 
15 A 17 28,6 33,3 31,3 38,5 13,0 22,2 31,7 25,4 28,0 
18 A 20 7,1 5,6 6,3 – 8,7 5,6 4,9 6,8 6,0 
MAIS DE 20 3,6 2,8 3,1 53,8 78,3 69,4 19,5 32,2 27,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

10 A 14 83,1 70,8 76,0 – – – 75,6 66,0 70,2 
15 A 17 16,9 24,0 21,0 14,3 14,3 14,3 16,7 23,3 20,4 
18 A 20 – 3,1 1,8 – 14,3 7,1 – 3,9 2,2 
MAIS DE 20 – 2,1 1,2 85,7 71,4 78,6 7,7 6,8 7,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

10 A 14 76,8 67,4 71,4 5,0 – 2,0 64,7 54,9 59,1 
15 A 17 20,2 26,5 23,8 30,0 13,3 20,0 21,8 24,1 23,1 
18 A 20 2,0 3,8 3,0 – 10,0 6,0 1,7 4,9 3,6 
MAIS DE 20 1,0 2,3 1,7 65,0 76,7 72,0 11,8 16,0 14,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

Observou-se ainda que 40,9% dos alunos estão foram da faixa etária (7 a 

14 anos) que compreende o Ensino Fundamental. Quando analisados os indivíduos 

com idade maior ou igual 13 anos, esse percentual é de 63,0%, o que representa a 

distorção idade-série do 3º ciclo inicial e final. Esse índice é maior para a Escola 1, 

que apresentou o valor de 85,0% (na Escola 2 foi bem menor, 50,8%). 
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No que diz respeito ao turno observou-se que os alunos diurnos 

apresentaram uma distorção idade-série de 55,0% e para o turno da noite constatou-

se uma taxa de 100,0%, ou seja, todos os alunos matriculados a noite possuem 

idade maior ou igual a 13 anos. 

44..11..44 LLooccaall ddee NNaasscciimmeennttoo

O local de nascimento dos alunos entrevistado foi predominantemente 

urbano (80,8%) não havendo diferenças entre os ciclos e turnos. Na Escola 1 o 

número de alunos de origem urbana (94,0%) foi maior que os alunos matriculados 

na Escola 2 (73,5%). (Tabela 4) 

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O LOCAL DE   
NASCIMENTO, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

LOCAL DE  
NASCIMENTO 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
URBANO 100,0 100,0 100,0 69,2 91,3 83,3 90,2 96,6 94,0 
RURAL – – – 30,8 8,7 16,7 9,8 3,4 6,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

URBANO 70,4 77,1 74,3 71,4 57,1 64,3 70,5 75,7 73,5
RURAL 29,6 22,9 25,7 28,6 42,9 35,7 29,5 24,3 26,5 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

URBANO 78,8 83,3 81,4 70,0 83,3 78,0 77,3 83,3 80,8
RURAL 21,2 16,7 18,6 30,0 16,7 22,0 22,7 16,7 19,2 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..11..55 TTiippoo ddee RReessiiddêênncciiaa

Independente do ciclo e da escola que esteja matriculado, a grande maioria 

dos alunos entrevistados afirmou que reside em casa própria (84,0%). De uma forma 
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geral os valores observados na Escola 2 foram superiores aos observados na Escola 

1. (Tabela 5) 

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O TIPO DE RESIDÊNCIA DE 
NASCIMENTO, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

TIPO DE  
RESIDÊNCIA 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
PRÓPRIA 75,0 75,0 75,0 61,5 91,3 80,6 70,7 81,4 77,0 
ALUGADA 21,4 19,4 20,3 23,1 4,3 11,1 22,0 13,6 17,0
CEDIDA 3,6 5,6 4,7 15,4 4,3 8,3 7,3 5,1 6,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

PRÓPRIA 93,0 85,4 88,6 57,1 100,0 78,6 89,7 86,4 87,8 
ALUGADA 4,2 4,2 4,2 42,9 – 21,4 7,7 3,9 5,5 
CEDIDA 2,8 10,4 7,2 – – – 2,6 9,7 6,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

PRÓPRIA 87,9 82,6 84,8 60,0 93,3 80,0 83,2 84,6 84,0 
ALUGADA 9,1 8,3 8,7 30,0 3,3 14,0 12,6 7,4 9,6 
CEDIDA 3,0 9,1 6,5 10,0 3,3 6,0 4,2 8,0 6,4 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..11..66 CCoomm QQuueemm MMoorraamm

Quase 90,0% dos alunos pesquisados afirmaram que moram com a própria 

família, independentemente do turno, ciclo e escola em que estejam matriculados, 

embora os valores da Escola 2 sejam mais expressivos que a Escola 1. Nessa 

última se observa um aumento significativo de alunos que moram com os avós e/ou 

outros parentes. 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O GRAU DE PARENTESCO 
COM AS PESSOAS COM QUEM MORAM, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

COM QUEM  
VOCÊ MORA? 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
FAMÍLIA 92,9 77,8 84,4 69,2 78,3 75,0 85,4 78,0 81,0 
AVÓS 3,6 11,1 7,8 15,4 8,7 11,1 7,3 10,2 9,0 
OUTROS PARENTES 3,6 11,1 7,8 15,4 13,0 13,9 7,3 11,9 10,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

FAMÍLIA 90,1 91,7 91,0 100,0 100,0 100,0 91,0 92,2 91,7 
AVÓS 8,5 6,3 7,2 – – – 7,7 5,8 6,6 
OUTROS PARENTES 1,4 2,1 1,8 – – – 1,3 1,9 1,7 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

FAMÍLIA 90,9 87,9 89,2 80,0 83,3 82,0 89,1 87,0 87,9 
AVÓS 7,1 7,6 7,4 10,0 6,7 8,0 7,6 7,4 7,5 
OUTROS PARENTES 2,0 4,5 3,5 10,0 10,0 10,0 3,4 5,6 4,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..11..77 NNúúmmeerrooss ddee MMoorraaddoorreess ppoorr DDoommiiccíílliioo

A média de moradores observada foi de 5,45, apresentando domicílios com 

até 13 moradores. Quando agrupados por classes, constatou-se que, independente 

da escola e do turno em que esteja matriculado, a maioria (45,6%) dos domicílios 

dos alunos possui 4 a 6 moradores. Para os alunos noturnos destacou-se os 

domicílios constituídos de 4 a 6 moradores 42,0%. Entre as escolas não foram 

observadas diferenças significativas, entretanto, a Escola 2 possui um número maior 

de domicílios com 4 a 6 moradores (48,6%) quando comparado com a Escola 1 

(40,0%). (Tabela 7) 
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TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O NÚMERO DE PESSOAS 
POR DOMICÍLIO, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

NÚMERO DE 
MORADORES 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
1A 3  10,7 5,6 7,8 46,2 39,1 41,7 22,0 18,6 20,0 
4 A 6  28,6 41,7 35,9 53,8 43,5 47,2 36,6 42,4 40,0
7 A 9  25,0 5,6 14,1 – 4,3 2,8 17,1 5,1 10,0 
MAIS DE 9  3,6 5,6 4,7 – 4,3 2,8 2,4 5,1 4,0 
NÃO RESPONDEU 32,1 41,7 37,5 – 8,7 5,6 22,0 28,8 26,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

1A 3  9,9 5,2 7,2 28,6 14,3 21,4 11,5 5,8 8,3 
4 A 6  45,1 54,2 50,3 14,3 42,9 28,6 42,3 53,4 48,6
7 A 9  19,7 9,4 13,8 – 14,3 7,1 17,9 9,7 13,3 
MAIS DE 9  5,6 7,3 6,6 – – – 5,1 6,8 6,1 
NÃO RESPONDEU 19,7 24,0 22,2 57,1 28,6 42,9 23,1 24,3 23,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

1A 3  10,1 5,3 7,4 40,0 33,3 36,0 15,1 10,5 12,5 
4 A 6  40,4 50,8 46,3 40,0 43,3 42,0 40,3 49,4 45,6
7 A 9  21,2 8,3 13,9 – 6,7 4,0 17,6 8,0 12,1 
MAIS DE 9  5,1 6,8 6,1 – 3,3 2,0 4,2 6,2 5,3 
NÃO RESPONDEU 23,2 28,8 26,4 20,0 13,3 16,0 22,7 25,9 24,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..11..88 PPrrooxxiimmiiddaaddee ddaa RReessiiddêênncciiaa àà EEssccoollaa

Praticamente metade dos alunos entrevistados afirmou que sua residência 

fica localizada próxima a escola. Esse percentual é maior para os alunos 

matriculados no turno da noite (70,0%). Quando analisadas isoladamente, observou-

se que os alunos matriculados na Escola 1  (66,0%) possuem um número maior de 

residências localizadas próximo à escola que está matriculado quando comparados 

com os alunos matriculados na Escola 2 (41,4%). (Tabela 8)
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TABELA 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A PROXIMIDADE DA 
RESIDÊNCIA À ESCOLA -  LOCALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

RESIDE PRÓXIMO 
Á ESCOLA? 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
SIM 60,7 69,4 65,6 69,2 65,2 66,7 63,4 67,8 66,0 
NÃO 39,3 30,6 34,4 30,8 34,8 33,3 36,6 32,2 34,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SIM 21,1 51,0 38,3 85,7 71,4 78,6 26,9 52,4 41,4 
NÃO 78,9 49,0 61,7 14,3 28,6 21,4 73,1 47,6 58,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SIM 32,3 56,1 45,9 75,0 66,7 70,0 39,5 58,0 50,2 
NÃO 67,7 43,9 54,1 25,0 33,3 30,0 60,5 42,0 49,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..11..99 EEssttaaddoo CCiivviill

A grande maioria (90,0%) dos estudantes entrevistados afirmou que era 

solteiro. Observou-se uma presença maior de alunos matriculados à noite que 

afirmaram ser casados (22,0%). Para a Escola 2 esse percentual foi bem maior 

(35,7% - particularmente para os alunos do 3º ciclo inicial). 



59

TABELA 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O ESTADO CIVIL , CAMPINA 
GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos ESTADO CIVIL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
SOLTEIRO 89,3 94,4 92,2 76,9 73,9 75,0 85,4 86,4 86,0 
CASADO 3,6 – 1,6 15,4 17,4 16,7 7,3 6,8 7,0 
VIÚVO – – – 7,7 – 2,8 2,4 – 1,0 
DESQUISTADO 7,1 5,6 6,3 – 8,7 5,6 4,9 6,8 6,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SOLTEIRO 100,0 90,6 94,6 57,1 71,4 64,3 96,2 89,3 92,3 
CASADO – 6,3 3,6 42,9 28,6 35,7 3,8 7,8 6,1 
VIÚVO – 1,0 0,6 – – – – 1,0 0,6 
DESQUISTADO – 2,1 1,2 – – – – 1,9 1,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SOLTEIRO 97,0 91,7 93,9 70,0 73,3 72,0 92,4 88,3 90,0 
CASADO 1,0 4,5 3,0 25,0 20,0 22,0 5,0 7,4 6,4 
VIÚVO – 0,8 0,4 5,0 – 2,0 0,8 0,6 0,7 
DESQUISTADO 2,0 3,0 2,6 – 6,7 4,0 1,7 3,7 2,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..11..1100 TTaaxxaa ddee OOccuuppaaççããoo

A taxa de ocupação observada entre os alunos entrevistados foi de 32,4%. 

Essa mesma taxa foi maior entre os alunos matriculados à noite (58,0% - 

particularmente para o 3º ciclo inicial, 65,0%). Esse mesmo comportamento foi 

observado para as duas escolas pesquisadas. Tal fato aponta para o significativo 

papel que desempenha o mercado de trabalho na vida dessas pessoas (Tabela 10). 
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TABELA 10 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A TAXA DE OCUPAÇÃO, 
CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos TRABALHA? 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
SIM 21,4 19,4 20,3 61,5 56,5 58,3 34,1 33,9 34,0 
NÃO 78,6 80,6 79,7 38,5 43,5 41,7 65,9 66,1 66,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SIM 29,6 29,2 29,3 71,4 42,9 57,1 33,3 30,1 31,5 
NÃO 70,4 70,8 70,7 28,6 57,1 42,9 66,7 69,9 68,5 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SIM 27,3 26,5 26,8 65,0 53,3 58,0 33,6 31,5 32,4 
NÃO 72,7 73,5 73,2 35,0 46,7 42,0 66,4 68,5 67,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..11..1111 RReennddaa MMeennssaall

De acordo com a Tabela 11 contatou-se que mais da metade (52,0%) possui 

renda mensal inferior a um salário mínimo. Os alunos matriculados à noite percebem 

uma renda mensal inferior (38,0%) quando comparados com os alunos diurnos 

(55,0%). Esse mesmo comportamento foi observado entre as escolas estudadas.   
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TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A RENDA MENSAL, 
CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

RENDA MENSAL 
(SALÁRIO MÍNIMO)(1)

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
INFERIOR A UM 71,4 41,7 54,7 46,2 34,8 38,9 63,4 39,0 49,0 
UM 17,9 36,1 28,1 15,4 13,0 13,9 17,1 27,1 23,0 
DOIS 7,1 16,7 12,5 23,1 43,5 36,1 12,2 27,1 21,0 
TRÊS OU MAIS 3,6 5,6 4,7 15,4 8,7 11,1 7,3 6,8 7,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

INFERIOR A UM 57,7 53,1 55,1 42,9 28,6 35,7 56,4 51,5 53,6 
UM 19,7 30,2 25,7 14,3 28,6 21,4 19,2 30,1 25,4 
DOIS 16,9 12,5 14,4 28,6 28,6 28,6 17,9 13,6 15,5 
TRÊS OU MAIS 5,6 4,2 4,8 14,3 14,3 14,3 6,4 4,9 5,5
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

INFERIOR A UM 61,6 50,0 55,0 45,0 33,3 38,0 58,8 46,9 52,0 
UM 19,2 31,8 26,4 15,0 16,7 16,0 18,5 29,0 24,6 
DOIS 14,1 13,6 13,9 25,0 40,0 34,0 16,0 18,5 17,4 
TRÊS OU MAIS 5,1 4,5 4,8 15,0 10,0 12,0 6,7 5,6 6,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
(1) – O valor do salário mínimo foi considerado de acordo com a data de referência da pesquisa. 

44..11..1122 EExxiissttêênncciiaa ddee FFiillhhooss

Um pouco mais de 10,0% dos alunos entrevistados afirmaram que tinham 

filhos. Esse percentual foi quatro vezes maior para os alunos matriculados à noite 

(46,0%) enquanto que para os alunos matriculados diurno esse percentual foi de 

apenas 3,0%. Como o número de casados foi maior para os estudantes da Escola 2 

há a consideração que é crescente o número de filhos de mães e pais solteiros na 

Escola 1 (17%) em relação a Escola 2 (7,2%). 
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TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA,  TURNO E CICLO, SEGUNDO A EXISTÊNCIA DE FILHOS, 
CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos POSSUI FILHOS? 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
SIM 3,6 2,8 3,1 30,8 47,8 41,7 12,2 20,3 17,0 
NÃO 96,4 97,2 96,9 69,2 52,2 58,3 87,8 79,7 83,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SIM 1,4 4,2 3,0 57,1 57,1 57,1 6,4 7,8 7,2 
NÃO 98,6 95,8 97,0 42,9 42,9 42,9 93,6 92,2 92,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SIM 2,0 3,8 3,0 40,0 50,0 46,0 8,4 12,3 10,7 
NÃO 98,0 96,2 97,0 60,0 50,0 54,0 91,6 87,7 89,3 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..22 RREECCUURRSSOOSS SSIIMMBBÓÓLLIICCOOSS,, CCOOGGNNIIÇÇÃÃOO EE CCOONNSSCCIIÊÊNNCCIIAA

Para que pudéssemos nos aproximar dos recursos simbólicos que permeiam 

as construções cognitivas, a consciência imaginária e dialógica dos pesquisados 

consideramos pertinente o elencamento de alguns objetos de posse e de uso 

desses sujeitos, bem como, suas preferências quanto às atividades de lazer. 

44..22..11 OObbjjeettooss qquuee PPoossssuueemm eemm CCaassaa

Neste item, o entrevistado poderia optar por mais de uma resposta. Nesse 

sentido, os objetivos de posse mais citados entre os alunos entrevistados foram: 

televisão (97,7%), livros antigos (52,0%) e DVD (24,2%), não existindo diferenças 

entre os alunos diurnos e noturnos. O objeto menos citado foi o computador (5,3%). 

Quando analisadas separadamente, observou-se que as duas escolas estudadas 

apresentaram a mesma ordem dos objetos citados de forma global. A Escola 1 
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apresentou um número maior de alunos que possuem computadores (11,0%) 

comparados com os alunos da Escola 2 (2,2%). (Tabela 13) 

TABELA 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO OS OBJETOS QUE 
POSSUEM EM CASA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos OBJETOS QUE POSSUI 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
TELEVISÃO 100,0 96,9 98,3 91,7 95,7 94,3 97,4 96,4 96,8 
LIVROS ANTIGOS 57,1 55,6 56,3 30,8 52,2 44,4 48,8 54,2 52,0 
DVD 39,3 19,4 28,1 30,8 34,8 33,3 36,6 25,4 30,0 
VÍDEO CASSETE 21,4 33,3 28,1 7,7 21,7 16,7 17,1 28,8 24,0 
JORNAL DIÁRIO 25,0 16,7 20,3 15,4 13,0 13,9 22,0 15,3 18,0 
MAPAS 17,9 22,2 20,3 92,3 87,0 88,9 14,6 18,6 17,0 
ANTENA PARABÓLICA 14,3 19,4 17,2 7,7 8,7 8,3 12,2 15,3 14,0 
TV A CABO 7,1 25,0 17,2 – 4,3 2,8 4,9 16,9 12,0 
COMPUTADOR 10,7 16,7 14,1 7,7 4,3 5,6 9,8 11,9 11,0
BASE 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         
ESCOLA 2          

TELEVISÃO 100,0 97,8 98,7 100,0 83,3 91,7 100,0 96,8 98,2 
LIVROS ANTIGOS 56,3 52,1 53,9 28,6 28,6 28,6 53,8 50,5 51,9 
DVD 18,3 20,8 19,8 28,6 42,9 35,7 19,2 22,3 21,0 
MAPAS 15,5 11,5 13,2 14,3 14,3 14,3 15,4 11,7 13,3 
ANTENA PARABÓLICA 18,3 8,3 12,6 – 28,6 14,3 16,7 9,7 12,7 
JORNAL DIÁRIO 12,7 11,5 12,0 – – – 11,5 10,7 11,0 
VÍDEO CASSETE 11,3 8,3 9,6 14,3 14,3 14,3 11,5 8,7 9,9 
TV A CABO 12,7 5,2 8,4 – – – 11,5 4,9 7,7 
COMPUTADOR 2,8 2,1 2,4 – – – 2,6 1,9 2,2 
BASE 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

         
TOTAL          

TELEVISÃO 100,0 97,5 98,6 94,4 93,1 93,6 99,1 96,7 97,7 
LIVROS ANTIGOS 56,6 53,0 54,5 30,0 46,7 40,0 52,1 51,9 52,0 
DVD 24,2 20,5 22,1 30,0 36,7 34,0 25,2 23,5 24,2 
VÍDEO CASSETE 14,1 15,2 14,7 10,0 20,0 16,0 13,4 16,0 14,9 
MAPAS 16,2 14,4 15,2 10,0 13,3 12,0 15,1 14,2 14,6 
JORNAL DIÁRIO 16,2 12,9 14,3 10,0 10,0 10,0 15,1 12,3 13,5 
ANTENA PARABÓLICA 17,2 11,4 13,9 5,0 13,3 10,0 15,1 11,7 13,2 
TV A CABO 11,1 10,6 10,8 – 3,3 2,0 9,2 9,3 9,3 
COMPUTADOR 5,1 6,1 5,6 5,0 3,3 4,0 5,0 5,6 5,3 
BASE 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..22..22 LLeeiittuurraass RReeaalliizzaaddaass AAlléémm ddoo LLiivvrroo ddaa EEssccoollaa

Três leituras além das realizadas durante a escola se destacaram: gibi 

(34,2%), revistas (28,5%) e jornais (21,0%). Ressalta-se o fato de que 36,7% dos 

alunos entrevistados não realizam nenhum tipo de leitura extra-classe. Entre os 
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alunos matriculados à noite as leituras predominantes foram as revistas (40,0%) e 

jornais (36,0%). Não houve diferenças significativas entre as escolas estudadas 

(Tabela 14). 

TABELA 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO OUTRAS LEITURAS 
REALIZADAS ALÉM DO LIVRO DA ESCOLA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos OUTRAS LEITURAS 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
GIBI 39,3 38,9 39,1 15,4 17,4 16,7 31,7 30,5 31,0 
REVISTA 39,3 11,1 23,4 38,5 43,5 41,7 39,0 23,7 30,0 
JORNAIS 35,7 13,9 23,4 23,1 39,1 33,3 31,7 23,7 27,0 
LIVRO 17,9 16,7 17,2 23,1 26,1 25,0 19,5 20,3 20,0 
BÍBLIA 3,6 – 1,6 7,7 26,1 19,4 4,9 10,2 8,0 
CORDEL – 13,9 7,8 – – – – 8,5 5,0 
POESIA 7,1 – 3,1 – – – 4,9 – 2,0 
NENHUM 25,0 50,0 39,1 30,8 8,7 16,7 26,8 33,9 31,0 
BASE 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         
ESCOLA 2          

GIBI 32,4 42,7 38,3 – 14,3 7,1 29,5 40,8 35,9 
REVISTA 28,2 26,0 26,9 42,9 28,6 35,7 29,5 26,2 27,6 
LIVRO 25,4 12,5 18,0 14,3 57,1 35,7 24,4 15,5 19,3 
JORNAIS 16,9 14,6 15,6 57,1 28,6 42,9 20,5 15,5 17,7 
BÍBLIA 5,6 3,1 4,2 28,6 14,3 21,4 7,7 3,9 5,5 
CORDEL 1,4 7,3 4,8 14,3 – 7,1 2,6 6,8 5,0 
POESIA – 3,1 1,8 – 14,3 7,1 – 3,9 2,2 
NENHUM 36,6 45,8 41,9 14,3 14,3 14,3 34,6 43,7 39,8
BASE 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

         
TOTAL          

GIBI 34,3 41,7 38,5 10,0 16,7 14,0 30,3 37,0 34,2 
REVISTA 31,3 22,0 26,0 40,0 40,0 40,0 32,8 25,3 28,5 
JORNAIS 22,2 14,4 17,7 35,0 36,7 36,0 24,4 18,5 21,0 
LIVRO 23,2 13,6 17,7 20,0 33,3 28,0 22,7 17,3 19,6 
BÍBLIA 5,1 2,3 3,5 15,0 23,3 20,0 6,7 6,2 6,4 
CORDEL 1,0 9,1 5,6 5,0 – 2,0 1,7 7,4 5,0 
POESIA 2,0 2,3 2,2 – 3,3 2,0 1,7 2,5 2,1 
NENHUM 33,3 47,0 41,1 25,0 10,0 16,0 31,9 40,1 36,7
BASE 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..22..33 AAttiivviiddaaddeess ddee LLaazzeerr PPrreeffeerriiddaass

As atividades de lazer preferidas pelos estudantes entrevistados foram: 

assistir TV (83,7%), ler (72,2%) e conversar com os amigos (68,3%). Esse mesmo 

comportamento foi observado entre os turnos e ciclos estudados. Os alunos da 
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Escola 2 apresentou maiores percentuais das atividades de lazer quando 

comparados com os alunos da Escola 1. (Tabela 15) 

TABELA 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO AS ATIVIDADES DE LAZER 
PREFERIDA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos ATIVIDADES DE LAZER 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
ASSISTIR TV 85,7 75,0 79,7 92,3 73,9 80,6 87,8 74,6 80,0 
CONVERSAR COM OS 
AMIGOS 60,7 69,4 65,6 46,2 69,6 61,1 56,1 69,5 64,0 

ESPORTES 67,9 66,7 67,2 46,2 52,2 50,0 61,0 61,0 61,0 
LER 64,3 66,7 65,6 38,5 56,5 50,0 56,1 62,7 60,0 
SHOPPING 60,7 58,3 59,4 38,5 47,8 44,4 53,7 54,2 54,0 
IGREJA 46,4 55,6 51,6 30,8 60,9 50,0 41,5 57,6 51,0
PROXIMIDADES DA 
CASA 46,4 44,4 45,3 30,8 47,8 41,7 41,5 45,8 44,0 

CINEMA 39,3 44,4 42,2 15,4 13,0 13,9 31,7 32,2 32,0
BASE 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         
ESCOLA 2          

ASSISTIR TV 81,7 89,6 86,2 57,1 85,7 71,4 79,5 89,3 85,1 
LER 83,1 76,0 79,0 57,1 100,0 78,6 80,8 77,7 79,0 
CONVERSAR COM OS 
AMIGOS 73,2 69,8 71,3 71,4 57,1 64,3 73,1 68,9 70,7 

ESPORTES 60,6 64,6 62,9 71,4 42,9 57,1 61,5 63,1 62,4 
IGREJA 63,4 56,3 59,3 71,4 100,0 85,7 64,1 59,2 61,3 
SHOPPING 43,7 52,1 48,5 28,6 71,4 50,0 42,3 53,4 48,6 
PROXIMIDADES DA 
CASA 35,2 50,0 43,7 14,3 57,1 35,7 33,3 50,5 43,1 

CINEMA 16,9 26,0 22,2 42,9 14,3 28,6 19,2 25,2 22,7
BASE 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

         
TOTAL          

ASSISTIR TV 83,8 85,6 84,8 80,0 76,7 78,0 83,2 84,0 83,7 
LER 77,8 73,5 75,3 45,0 66,7 58,0 72,3 72,2 72,2 
CONVERSAR COM OS 
AMIGOS 69,7 69,7 69,7 55,0 66,7 62,0 67,2 69,1 68,3 

ESPORTES 62,6 65,2 64,1 55,0 50,0 52,0 61,3 62,3 61,9 
IGREJA 58,6 56,1 57,1 45,0 70,0 60,0 56,3 58,6 57,7
SHOPPING 48,5 53,8 51,5 35,0 53,3 46,0 46,2 53,7 50,5 
PROXIMIDADES DA 
CASA 38,4 48,5 44,2 25,0 50,0 40,0 36,1 48,8 43,4 

CINEMA 23,2 31,1 27,7 25,0 13,3 18,0 23,5 27,8 26,0
BASE 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

É notório observar que quando comparados os objetos da posse e uso dos 

sujeitos pesquisados com as atividades de lazer de suas preferências se identifica 

que não há outra manifestação potencial que caracterize a produção de seus 

conhecimentos e interações sociais, apenas se percebe que a mídia televisiva, 

seguidamente, da cultura livresca e jornalística veiculada pelo senso comum, incide 

fortemente na maneira como esses sentem, conhecem, comunicam o mundo e se 
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relacionam com ele. Associa-se ao conteúdo o fato significativo da existência dos 

não-leitores que comumente vêm sendo suporte para a compreensão e classificação 

dos acontecimentos que os envolvem. Esses produzem disjunções e defasagens 

nas trocas comunicacionais que se estabelecem cotidianamente e, por terem sido 

condicionadas, durante tanto tempo, aos modelos reducionistas de educação, 

advindos do mundo do funcionalismo e do pragmatismo de uma razão abstrata e 

cega, igualmente inibem sua capacidade criativa pelo descrédito que produzem para 

si próprios. Caberia a educação refletir sobre esse processo e contribuir para uma 

outra forma de sentir, pensar e perceber o mundo.  

44..33 ““SSUUBBJJEETTIIVVIIDDAADDEESS EEDDUUCCAATTIIVVAASS””

O delineamento das teorias que justificam as condutas, a comunicação e as 

atitudes dos sujeitos da pesquisa na relação que estabelecem com os grupos de 

pertença e com o seu meio é um pouco esboçada quando traçada as motivações 

que os fazem buscar uma educação institucionalizada, seu sentido e significado, 

bem como sua permanência e desistência dela. Essas se apresentam nas tabelas 

abaixo 

44..33..11 GGoossttoo ppeelloo EEssttuuddoo

O gosto pelo estudo foi constatado para a grande maioria dos alunos 

pesquisados (93,2%). Entre os turnos e ciclos também foi observado esse mesmo 

anseio. A Escola 2 apresentou um maior desejo pelo estudo (96,7%)  quando 

comparado com a Escola 1 (87,0%).  
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TABELA 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O GOSTO PELO ESTUDO, 
CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos GOSTA DE ESTUDAR? 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
SIM 89,3 80,6 84,4 84,6 95,7 91,7 87,8 86,4 87,0 
NÃO 10,7 19,4 15,6 15,4 4,3 8,3 12,2 13,6 13,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SIM 95,8 97,9 97,0 85,7 100,0 92,9 94,9 98,1 96,7 
NÃO 4,2 2,1 3,0 14,3 – 7,1 5,1 1,9 3,3 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SIM 93,9 93,2 93,5 85,0 96,7 92,0 92,4 93,8 93,2 
NÃO 6,1 6,8 6,5 15,0 3,3 8,0 7,6 6,2 6,8 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

Dentre os alunos que afirmaram ter gosto pelo estudo (93,2% – Ver Tabela 

16), a justificativa predominante foi construir um futuro melhor, com trabalho e/ou 

emprego (60,8%). Destacou-se ainda adquirir conhecimento (33,2%). Nesta 

pergunta, o entrevistado poderia optar por mais de uma resposta. 

Entre os turnos não houve diferenças significativas. Observou-se que para a 

Escola 2, a justificativa ter conhecimento foi maior (40,0%) quando comparado com 

a Escola 1 (19,5%). No entanto, a escola 1  sobressai ao apontar a necessidade do 

conhecimento no favorecimento das interações sociais (13,8%) em relação a escola 

2 (7,4%).  

Há que se destacar que o gosto pelo estudo na Escola 1 apresenta-se, em 

maior número, ligado ao dever e a obrigação de se estudar (5,7%) do que a Escola 2 

(3,4%). Na Escola 2 é significativo o percentual de alunos que afirmam que vão a 

escola para aprender a ler e a escrever (7,4%) face a Escola 1 (1,1%)  (Tabela 17) 
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TABELA 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A JUSTIFICATIVA DO 
GOSTO PELO ESTUDO, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos JUSTIFICATIVA 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR, 
COM TRABALHO E/OU EMPREGO 84,0 58,6 70,4 100,0 50,0 66,7 88,9 54,9 69,0 

PARA TER CONHECIMENTO 24,0 13,8 18,5 9,1 27,3 21,2 19,4 19,6 19,5 
TER CONHECIMENTO E INTERAGIR 
COM OS AMIGOS E A SOCIEDADE  12,0 3,4 7,4 27,3 22,7 24,2 16,7 11,8 13,8 

PARA APRENDER A LER E 
ESCREVER – – – – 4,5 3,0 – 2,0 1,1 

OUTROS 4,0 3,4 3,7 – 13,6 9,1 2,8 7,8 5,7 

BASE 25 29 54 11 22 33 36 51 87 

         
ESCOLA 2          
CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR, 
COM TRABALHO E/OU EMPREGO 72,1 51,1 59,8 0 28,6 15,4 66,2 49,6 56,5 

PARA TER CONHECIMENTO 39,7 41,5 40,7 33,3 28,6 30,8 39,2 40,6 40,0 
TER CONHECIMENTO E INTERAGIR 
COM OS AMIGOS E A SOCIEDADE 7,4 3,2 4,9 66,7 14,3 38,5 12,2 4,0 7,4 

PARA APRENDER A LER E 
ESCREVER 10,3 6,4 8,0 – – – 9,5 5,9 7,4 

OUTROS 13,3 5,3 8,7 – 14,3 7,7 12,2 6,0 8,5 

BASE 68 94 162 6 7 13 74 101 175 

         
TOTAL          
CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR, 
COM TRABALHO E/OU EMPREGO 75,3 52,9 62,5 62,1 44,6 51,3 73,7 51,3 60,8 

PARA TER CONHECIMENTO 35,5 35,0 35,2 17,6 27,6 23,9 32,7 33,6 33,2 
TER CONHECIMENTO E INTERAGIR 
COM OS AMIGOS E A SOCIEDADE 8,6 3,3 5,6 41,2 20,7 28,3 13,6 6,6 9,5 

PARA APRENDER A LER E 
ESCREVER 7,5 4,9 6,0 – 3,4 2,2 6,4 4,6 5,3 

OUTROS 10,8 4,9 7,4 – 13,8 8,7 9,1 6,6 7,6 

BASE 93 123 216 17 29 46 110 152 262 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..33..22 IImmppoorrttâânncciiaa ddoo EEssttuuddoo

A Tabela 18 apresenta a importância considerada pelos alunos 

entrevistados sobre o estudo. Nesta questão o aluno poderia optar por mais de uma 

resposta. De uma forma geral, dois itens destacaram-se: ter emprego/trabalho 

(55,5%) e adquirir conhecimento (38,4%). 

Entre os turnos constatou-se que para os alunos noturnos o estudo foi 

considerado mais importante para a aquisição de conhecimentos (58,0%) quando 

comparados com os alunos diurnos (34,2%). A maioria desses alunos desenvolve 

algum tipo de atividade durante o dia. 
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Nota-se também que, no turno da noite, há maior ênfase de se estudar para 

interagir com os amigos, família e sociedade (20,0%) em relação ao turno diurno 

(3,5%). (Tabela 18) 

TABELA 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A IMPORTÂNCIA 
CONSIDERADA AO ESTUDO, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

IMPORTÂNCIA  
DO ESTUDO 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
TER EMPREGO/TRABALHO 67,9 41,7 53,1 30,8 82,6 63,9 56,2 57,6 57,0 

ADQUIRIR CONHECIMENTO 25,3 52,1 40,7 28,6 71,4 50 25,7 53,4 41,4 
INTERAGIR COM OS AMIGOS, 
FAMÍLIA E SOCIEDADE 3,6 2,8 3,1 7,7 21,7 16,7 4,9 10,2 8,0 

PARA APRENDER A LER E A 
ESCREVER 3,6 5,6 4,7 15,4 – 5,6 7,3 3,4 5,0 

OUTROS 3,6 5,6 4,7 7,7 4,3 5,6 4,9 5,1 5,0 

BASE 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         
ESCOLA 2          

TER EMPREGO/TRABALHO 71,8 44,8 56,3 57,2 14,3 35,7 70,5 42,8 54,7 

ADQUIRIR CONHECIMENTO 25,3 52,1 40,7 28,6 71,4 50 25,7 53,4 41,4 
PARA APRENDER A LER E A 
ESCREVER 8,4 9,3 9,0 14,3 14,3 14,3 9,0 9,7 6,1 

INTERAGIR COM OS AMIGOS, 
FAMÍLIA E SOCIEDADE 1,4 5,2 3,6 28,6 28,6 28,6 3,8 6,8 5,5 

OUTROS 4,2 3,1 3,6 – 14,3 7,1 3,8 3,9 3,9 

BASE 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

         
TOTAL          

TER EMPREGO/TRABALHO 70,8 44,0 55,3 40,0 66,6 56,0 65,6 48,2 55,5 

ADQUIRIR CONHECIMENTO 24,2 41,7 34,2 50 63,4 58 28,6 45,7 38,4 

PARA APRENDER A LER E A 
ESCREVER 7,1 8,4 7,8 15,0 3,3 8,0 8,4 7,4 7,8 

INTERAGIR COM OS AMIGOS, 
FAMÍLIA E SOCIEDADE 2,0 4,5 3,5 15,0 23,3 20,0 4,2 8,0 6,4 

OUTROS 4,0 3,8 3,9 5,0 6,7 6,0 4,2 4,3 4,3 

BASE 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..33..33 PPrreetteennssããoo ddee EEssttuuddoo aattéé aa UUnniivveerrssiiddaaddee

A pretensão de ingresso no Ensino Superior foi constatada para 69,4% dos 

alunos pesquisados. Esse desejo foi bem menor para os alunos matriculados a noite 

(58,0%). Os alunos matriculados na Escola 2 apresentaram um anseio 

moderadamente maior (71,3%) do que alunos da Escola 1 (66,0%). Entretanto, para 

os alunos noturnos da Escola 1 a pretensão de ingressar na universidade foi 
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praticamente duas vezes maior (66,7%) que os alunos noturnos da Escola 2 

(35,7%). Ressalta-se o fato de que 17,1% dos alunos pesquisados não expressaram 

opinião para este item. (Tabela 19).  

Nota-se, com isso, o quanto o processo de escolarização é excludente para 

muitos alunos, e, principalmente para aqueles que estudam a noite. Muitas vezes 

suas vozes são silenciadas pelas marcas simbólicas impostas e pela não 

diretividade dos seus sonhos, desejos e utopias. 

TABELA 19 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A 
PRETENSÃO PELO ESTUDO ATÉ A UNIVERSIDADE, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

PRETENDE 
CONTINUAR 

ESTUDANDO ATÉ A 
UNIVERSIDADE? 3º CI 3º CF 

TOTAL 
3º CI 3º CF 

TOTAL 
3º CI 3º CF 

TOTAL 

ESCOLA 1          
SIM 71,4 61,1 65,6 61,5 69,6 66,7 68,3 64,4 66,0 
NÃO 3,6 11,1 7,8 30,8 30,4 30,6 12,2 18,6 16,0 
NÃO RESPONDEU 25,0 27,8 26,6 7,7 – 2,8 19,5 16,9 18,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SIM 77,5 71,9 74,3 – 71,4 35,7 70,5 71,8 71,3 
NÃO 7,0 12,5 10,2 57,1 14,3 35,7 11,5 12,6 12,2 
NÃO RESPONDEU 15,5 15,6 15,6 42,9 14,3 28,6 17,9 15,5 16,6 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SIM 75,8 68,9 71,9 40,0 70,0 58,0 69,7 69,1 69,4 
NÃO 6,1 12,1 9,5 40,0 26,7 32,0 11,8 14,8 13,5 
NÃO RESPONDEU 18,2 18,9 18,6 20,0 3,3 10,0 18,5 16,0 17,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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A Tabela 20 apresenta as justificativas dadas pelos alunos que afirmaram 

continuar estudando até a universidade. Nesta pergunta, o entrevistado poderia 

optar por mais de uma resposta. Duas justificativas predominaram: fazer curso 

superior para conquistar uma profissão e ter um emprego (63,6%), e para conquistar 

seus sonhos/desejos (26,2%). Esta predominância também foi observada entre as 

escolas. Quando analisados por turno, observou-se que no turno diurno 67,5 

apontaram seu desejo por conquistar uma profissão e ter um emprego enquanto que 

no turno noturno 34,5 manifestaram como desejo a realização de seus sonhos. 

(Tabela 20) 

TABELA 20 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A JUSTIFICATIVA 
POSITIVA DE INGRESSO À UNIVERSIDADE, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos JUSTIFICATIVAS 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
CONQUISTAR UMA PROFISSÃO E 
TER UM EMPREGO 60,0 81,8 71,4 37,5 50,0 45,8 53,6 68,4 62,1 

CONQUISTAR SEUS 
SONHOS/DESEJOS 35,0 9,1 21,4 50,0 25,0 33,3 39,3 15,8 25,8 

GOSTA DE ESTUDAR – – – – 12,5 8,3 – 5,3 3,0 

OUTROS 10,0 – 4,8 12,5 6,3 8,3 10,7 2,6 6,1 

BASE 20 22 42 8 16 24 28 38 66 

         
ESCOLA 2          

CONQUISTAR UMA PROFISSÃO E 
TER UM EMPREGO 69,1 63,8 66,1 – 20,0 20,0 69,1 60,8 64,3 

CONQUISTAR SEUS 
SONHOS/DESEJOS 20,0 30,4 25,8 0,0 40,0 40,0 20,0 31,1 26,4 

GOSTA DE ESTUDAR 10,9 4,3 7,3 – – – 10,9 4,1 7,0 

OUTROS 7,3 5,8 6,5 – 60,0 60,0 7,3 9,5 8,5 

BASE 55 69 124 – 5 5 55 74 129 

         
TOTAL          

CONQUISTAR UMA PROFISSÃO E 
TER UM EMPREGO 66,7 68,1 67,5 37,5 42,9 41,4 63,9 63,4 63,6 

CONQUISTAR SEUS 
SONHOS/DESEJOS 24,0 25,3 24,7 50,0 28,6 34,5 26,5 25,9 26,2 

GOSTA DE ESTUDAR 8,0 3,3 5,4 – 9,5 6,9 7,2 4,5 5,6 

OUTROS 8,0 4,4 6,0 12,5 19,0 17,2 8,4 7,1 7,7 

BASE 75 91 166 8 21 29 83 112 195 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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Dentre os alunos que afirmaram não ter a intenção de ingressar na 

universidade (13,5% – Ver Tabela 19) ressalta-se o alto índice de alunos 

entrevistados que não justificaram a intenção de não ingressar na universidade 

50,0%. Seguidamente 23,7% das justificativas apontam que por disporem de poucos 

recursos o Ensino Fundamental seria suficiente. (Tabela 21) 

TABELA 21 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A JUSTIFICATIVA 
NEGATIVA DE INGRESSO À UNIVERSIDADE, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos JUSTIFICATIVAS 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
DISPÕEM DE POUCOS 
RECURSOS O E.F. É 
SUFICIENTE 

– – – 25,0 28,6 27,3 20 18,2 18,9 

CONSIDERAM O ESTUDO 
RUIM E CHATO  – 50,0 40,0 – – – – 18,2 12,5 

NÃO GOSTAM DE ESTUDAR – – – 25,0 – 9,1 20,0 – 6,3 

OUTROS – – – – 28,6 18,2 – 18,2 12,5 

NÃO RESPONDEU 100,0 50,0 60,0 50,0 42,8 45,4 60,0 45,4 49,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE ALUNOS 1 4 5 4 7 11 5 11 16 
         

ESCOLA 2          
DISPÕEM DE POUCOS 
RECURSOS O E.F. É 
SUFICIENTE 

20,0 25,0 23,6 25,0 100,0 40,0 22,2 30,8 27,2 

MORAM DISTANTE 20,0 – 5,9 25,0 – 20,0 22,2 – 9,1 

JÁ ESTUDOU MUITO – 8,3 5,9 – – – – 7,7 4,5 

OUTROS – 16,7 11,8 – – – – 15,4 9,1 

NÃO RESPONDEU 60,0 50,0 52,8 50,0 – 40,0 55,6 46,1 50,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE ALUNOS 5 12 17 4 1 5 9 13 22 
         

TOTAL          
DISPÕEM DE POUCOS 
RECURSOS O E.F. É 
SUFICIENTE 

16,7 18,8 18,1 25,0 37,5 31,4 21,3 25,0 23,7 

CONSIDERAM O ESTUDO 
RUIM E CHATO  – 12,5 9,1 – – – – 8,3 5,3 

MORAM DISTANTE 16,7 – 4,5 12,5 – 6,3 14,3 – 5,3 

NÃO GOSTAM DE ESTUDAR – – – 12,5 – 6,3 7,1 – 2,6 

JÁ ESTUDOU MUITO – 6,3 4,5 – – – – 4,2 2,6 

OUTROS – 12,5 9,1 – 25,0 12,5 – 16,7 10,5 

NÃO RESPONDEU 66,7 49,9 54,7 50,0 37,5 43,5 57,3 45,8 50,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TOTAL DE ALUNOS 6 16 22 8 8 16 14 24 38 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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44..33..44 FFuunnççããoo ddaa EEssccoollaa

Nesta questão (66,6%) dos alunos pesquisados consideraram que a escola 

serve de alguma forma, para que eles cresçam na vida por meio de uma profissão e 

um emprego. Destacaram ainda que a escola serve para os ensinarem, pela 

disciplina, a serem  educados e a respeitar (13, 5%); aprender a conhecer pessoas e 

a se relacionar com elas que foi mais significativo para a Escola 1 (9,0%) que para a 

Escola 2 (2,8%); para aprender a ler e a escrever sobressaindo a Escola 2 (9,9%) 

em relação a Escola 1 (6,0%) e para brincar e se divertir que na Escola 2 atingiu 

4,4% das respostas em relação a Escola 1 (1,0%). Foi observado que 28,1% não 

emitiram respostas para essa questão. (Tabela 22) 
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TABELA 22 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA,  TURNO E CICLO, SEGUNDO A FUNÇÃO DA ESCOLA, 
CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos PARA QUE SERVE A ESCOLA? 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
CRESCER NA VIDA E TER UMA   
PROFISSÃO E EMPREGO 64,3 44,5 53,2 61,6 78,2 72,2 63,4 57,6 60,0 

APRENDER A RESPEITAR PELA 
DISCIPLINA/ SER EDUCADO 14,3 11,1 12,5 7,7 13,0 11,1 12,2 11,9 12,0 

APRENDER A CONHECER 
PESSOAS E A SE RELACIONAR 
COM ELAS 

7,1 – 3,1 15,4 21,7 19,4 9,8 8,5 9,0 

PARA APRENDER A LER E A 
ESCREVER 10,7 2,8 6,3 – 8,7 5,6 7,3 5,1 6,0 

PARA BRINCAR E SE DIVERTIR – – – – 4,3 2,8 – 1,7 1,0 

OUTROS 3,6 2,8 3,1 15,4 8,7 11,1 7,3 5,1 6,0 

NÃO RESPONDEU 35,7 41,7 39,1 30,8 8,7 16,7 34,1 28,8 31,0 

BASE 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         
ESCOLA 2          

CRESCER NA VIDA E TER UMA 
PROFISSÃO E EMPREGO 71,8 69,8 70,7 42,9 85,7 64,2 69,2 70,9 70,1 

APRENDER A RESPEITAR PELA 
DISCIPLINA/ SER EDUCADO 16,9 12,5 14,4 – 28,6 14,3 15,4 13,6 14,4 

PARA APRENDER A LER E A 
ESCREVER 14,1 7,3 10,2 – 14,3 7,1 12,8 7,8 9,9 

PARA BRINCAR E SE DIVERTIR 2,8 6,3 4,8 – – – 2,6 5,8 4,4 

APRENDER A CONHECER 
PESSOAS E A SE RELACIONAR 
COM ELAS 

– 5,2 3,0 – – – – 4,9 2,8 

OUTROS 1,4 4,2 3,0 14,3 28,6 21,4 2,6 5,8 4,4 

NÃO RESPONDEU 29,6 22,9 25,7 57,1 14,3 35,7 32,1 22,3 26,5 

BASE 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

         
TOTAL          

CRESCER NA VIDA E TER UMA 
PROFISSÃO E EMPREGO 69,7 62,8 65,8 55 80,0 70 67,3 66,0 66,6 

APRENDER A RESPEITAR PELA 
DISCIPLINA/ SER EDUCADO 16,2 12,1 13,9 5,0 16,7 12,0 14,3 13,0 13,5 

PARA APRENDER A LER E A 
ESCREVER 13,1 6,1 9,1 – 10,0 6,0 10,9 6,8 8,5 

APRENDER A CONHECER 
PESSOAS E A SE RELACIONAR 
COM ELAS 

2,0 3,8 3,0 10,0 16,7 14,0 3,4 6,2 5,0 

PARA BRINCAR E SE DIVERTIR 2,0 4,5 3,5 – 3,3 2,0 1,7 4,3 3,2 

OUTROS 2,0 3,8 3,0 15,0 13,3 14,0 4,2 5,6 5,0 

NÃO RESPONDEU 31,3 28,0 29,4 40,0 10,0 22,0 32,8 24,7 28,1 

BASE 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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44..44 OO QQUUEE EELLEESS DDIIZZEEMM SSOOBBRREE OO EENNSSIINNOO DDAA GGEEOOGGRRAAFFIIAA

As questões fundamentais para a realização dessa pesquisa, como fora 

identificado anteriormente, dizem respeito à elaboração e/ou formação das 

mensagens e dos conteúdos manifestados e comunicados pelos alunos acerca da 

geografia escolar, como esses sujeitos veiculam, sustentam e conduzem no mundo 

determinadas idéias. Quais mecanismos são considerados suporte para essa 

elaboração. Assim, consideramos que para a compreensão da natureza dessas 

conceitualizações, significados e significantes se faz necessário considerar as 

expressões verbais, os conteúdos simbólicos interlocutivos desses sujeitos conforme 

ditam e experenciam em seu mundo vivido e/ou percebido. Isso implica a 

consideração dos temas que emergem de suas falas (BARDIN, 1988). A “fala 

interior”, como diria Vygotsky (1991), desses sujeitos, revelam o sistema de 

pensamento e de categorização da comunicação que se estabelecem na trama de 

suas relações e nos serve de guia para a reflexão da prática didático-pedagógica na 

escola, na geografia e na cidade. Assim, se apresentam suas elaborações.  

44..44..11 GGoossttoo ppeelloo EEssttuuddoo ddee GGeeooggrraaffiiaa

De acordo com a Tabela 23 observa-se que o gosto pelo estudo da 

geografia foi expresso por praticamente 3/4 dos alunos pesquisados (74,0%), não 

apresentando diferenças significativas entre os turnos. Quando comparados por 

escolas e turnos observou-se que na Escola 1 os alunos noturnos apresentaram um 

gosto pelo estudo da geografia de 86,1% enquanto que na Escola 2 predominou os 

alunos diurnos com 80,8%. (Tabela 23) 
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TABELA 23 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O GOSTO 
PELO ESTUDO DA GEOGRAFIA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

VOCÊ GOSTA DE 
ESTUDAR 

GEOGRAFIA? 3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
SIM 60,7 52,8 56,3 76,9 91,3 86,1 65,9 67,8 67,0 
NÃO 14,3 19,4 17,2 15,4 8,7 11,1 14,6 15,3 15,0 
NÃO RESPONDEU 25,0 27,8 26,6 7,7 – 2,8 19,5 16,9 18,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SIM 84,5 78,1 80,8 28,6 57,1 42,9 79,5 76,7 77,9 
NÃO 2,8 7,3 5,4 28,6 28,6 28,6 5,1 8,7 7,2 
NÃO RESPONDEU 12,7 14,6 13,8 42,9 14,3 28,6 15,4 14,6 14,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SIM 77,8 71,2 74,0 60,0 83,3 74,0 74,8 73,5 74,0 
NÃO 6,1 10,6 8,7 20,0 13,3 16,0 8,4 11,1 10,0 
NÃO RESPONDEU 16,2 18,2 17,3 20,0 3,3 10,0 16,8 15,4 16,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

O conhecimento do mundo, o universo e outros conteúdos foi a justificativa 

predominante por estudar geografia (49,0%). Destacaram-se ainda o gosto pelas 

aulas e professores (41,3%), sendo esse mais significativo para a Escola 2 (46,9%) 

que para a Escola 1 (29,8%).  

O interesse para a vida (18,8%) foi estável em ambas as escolas, mas 

quando observados entre a passagem dos turnos, em ambas as escolas, notou-se 

que no turno diurno entre os ciclos há aumento significativo: Escola 1 

(11,8%;31,6%); Escola 2 (16,7%;20,0%). No turno noturno ocorre o inverso: Escola 1 

(30,0%;9,5%) e na Escola 2 (50,0%;0,0%). (Tabela 24)
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TABELA 24 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A JUSTIFICATIVA POR 
GOSTAR DE ESTUDAR GEOGRAFIA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos JUSTIFICATIVA 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
PORQUE CONHECE O MUNDO, O 
UNIVERSO E OUTROS CONTEÚDOS 47,1 31,6 38,9 70,0 47,6 54,8 55,6 40,0 46,3 

PORQUE É INTERESSANTE PARA A 
VIDA 11,8 31,6 22,2 30,0 9,5 16,1 18,5 20,0 19,4 

PORQUE GOSTA DAS AULAS E DOS 
PROFESSORES 41,2 31,7 36,1 20,0 23,8 22,6 33,3 27,5 29,8 

OUTROS – – – – 14,3 9,7 – 7,5 4,5 

BASE 17 19 36 10 21 31 27 40 67 

         
ESCOLA 2          

PORQUE CONHECE O MUNDO, O 
UNIVERSO E OUTROS CONTEÚDOS 56,7 45,3 50,4 – 75,0 50,0 54,8 46,8 50,4 

PORQUE GOSTA DAS AULAS E DOS 
PROFESSORES 43,4 49,3 46,7 100,0 25,0 50,0 45,1 48,1 46,9 

PORQUE É INTERESSANTE PARA A 
VIDA 16,7 20,0 18,5 50,0 – 16,7 17,7 19,0 18,4 

OUTROS 1,7 6,7 4,4 – – – 1,6 6,3 4,3 

BASE 60 75 135 2 4 6 62 79 141 

         
TOTAL          

PORQUE CONHECE O MUNDO, O 
UNIVERSO E OUTROS CONTEÚDOS 54,5 42,6 48,0 58,3 52,0 54,1 55,1 44,5 49,0 

PORQUE GOSTA DAS AULAS E DOS 
PROFESSORES 42,9 45,7 44,5 33,3 24,0 27,0 41,6 41,2 41,3 

PORQUE É INTERESSANTE PARA A 
VIDA 15,6 22,3 19,3 33,3 8,0 16,2 18,0 19,3 18,8 

OUTROS 1,3 5,3 3,5 – 12,0 8,1 1,1 6,7 4,3 

BASE 77 94 171 12 25 37 89 119 208 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

Para os alunos que afirmaram não gostar do estudo de geografia (10,0% – 

Ver Tabela 23), as justificativas se convergiram para: não gostam, acham difícil, 

consideram chato e/ou apresentam dificuldade para aprender. 
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44..44..22 UUttiilliiddaaddee ddoo EEnnssiinnoo ddee GGeeooggrraaffiiaa

A Tabela 25 mostra as considerações dos alunos sobre a utilidade do ensino 

de geografia. Nesta questão, o entrevistado poderia optar por mais de uma resposta. 

De um modo geral, a opinião predominante foi que ensino de geografia serve para 

aprender os conteúdos e conhecer o mundo, seus acontecimentos, saber sobre os 

seus territórios (68,0%). Mostrar o nosso dia-a-dia para a apropriação de uma vida 

melhor ocupou apenas 8,5%. Há que se destacar o índice de 24,2% de não 

respondentes. 

TABELA 25 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A UTILIZAÇÃO DO 
ENSINO DE GEOGRAFIA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

PARA QUE SERVE O ENSINO 
DE GEOGRAFIA? 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
PARA APRENDER OS 
CONTEÚDOS E CONHECER O 
MUNDO, SEUS 
ACONTECIMENTOS, SABER 
SOBRE OS SEUS TERRITÓRIOS 

50,0 50,1 50,0 84,6 95,5 91,7 60,9 67,7 65,0 

MOSTRAR O NOSSO DIA-A-DIA 
PARA A APROPRIAÇÃO DE UMA 
VIDA MELHOR 

7,1 5,6 6,3 – 13,0 8,3 4,9 8,5 7,0 

OUTROS 3,6 5,6 4,7 – 8,7 5,6 2,4 6,8 5,0 

NÃO RESPONDEU 39,3 38,9 39,1 15,4 8,7 11,1 31,7 27,1 29,0 

BASE 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         
ESCOLA 2          

PARA APRENDER OS 
CONTEÚDOS E CONHECER O 
MUNDO, SEUS 
ACONTECIMENTOS, SABER 
SOBRE OS SEUS TERRITÓRIOS 

74,7 66,8 70,0 42,9 85,7 64,2 71,9 68,0 69,7 

MOSTRAR O NOSSO DIA-A-DIA 
PARA A APROPRIAÇÃO DE UMA 
VIDA MELHOR 

8,5 10,4 9,6 14,3 – 7,1 9,0 9,7 9,4 

OUTROS 5,6 4,2 4,8 – – – 5,1 3,9 4,4 

NÃO RESPONDEU 19,7 21,9 21,0 42,9 14,3 28,6 21,8 21,4 21,5 

BASE 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

         
TOTAL          

PARA APRENDER OS 
CONTEÚDOS E CONHECER O 
MUNDO, SEUS 
ACONTECIMENTOS, SABER 
SOBRE OS SEUS TERRITÓRIOS 

67,7 62,1 64,5 70,0 93,3 84,0 68,0 67,9 68,0 

MOSTRAR O NOSSO DIA-A-DIA 
PARA A APROPRIAÇÃO DE UMA 
VIDA MELHOR 

8,1 9,1 8,7 5,0 10,0 8,0 7,6 9,3 8,5 

OUTROS 5,1 4,5 4,8 – 6,7 4,0 4,2 4,9 4,6 

NÃO RESPONDEU 25,3 26,5 26,0 25,0 10,0 16,0 25,2 23,5 24,2 

BASE 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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44..44..33 UUttiilliizzaaççããoo ddooss CCoonnhheecciimmeennttooss AApprreennddiiddooss nnaa GGeeooggrraaffiiaa nnoo CCoottiiddiiaannoo

A utilização dos conhecimentos de Geografia aprendido no dia-a-dia foi 

indicada por 59,4% dos alunos entrevistados. Entre os turnos não foi constatada 

nenhuma mudança significativa. A Escola 2, notadamente para os alunos noturnos, 

apresentou um percentual bem menor (28,6%) de utilização dos conhecimentos, 

embora metade desses, não opinaram sobre a questão. (Tabela 26) 

TABELA 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A UTILIZAÇÃO 
DOS CONHECIMENTOS APRENDIDOS NA GEOGRAFIA NO DIA-A-DIA, CAMPINA 
GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

UTILIZA OS 
CONHECIMENTOS 

APRENDIDOS? 3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
SIM 46,4 41,7 43,8 69,2 82,6 77,8 53,7 57,6 56,0 
NÃO 25,0 19,4 21,9 23,1 13,0 16,7 24,4 16,9 20,0 
NÃO RESPONDEU 28,6 38,9 34,4 7,7 4,3 5,6 22,0 25,4 24,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

          
ESCOLA 2          

SIM 74,6 56,3 64,1 28,6 28,6 28,6 70,5 54,4 61,3 
NÃO 7,0 25,0 17,4 – 42,9 21,4 6,4 26,2 17,7 
NÃO RESPONDEU 18,3 18,8 18,6 71,4 28,6 50,0 23,1 19,4 21,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 71 96 167 7 7 14 78 103 181 

          
TOTAL          

SIM 66,7 52,3 58,4 55,0 70,0 64,0 64,7 55,6 59,4 
NÃO 12,1 23,5 18,6 15,0 20,0 18,0 12,6 22,8 18,5 
NÃO RESPONDEU 21,2 24,2 22,9 30,0 10,0 18,0 22,7 21,6 22,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TOTAL DE ALUNOS 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

Dentre os alunos que afirmaram a utilização dos conhecimentos aprendidos 

na geografia em seu dia-a-dia (59,4% – Ver Tabela 26), a forma predominante de 

uso dos conhecimentos foi através da participação das aulas e das atividades 

(processo ensino-aprendizagem). Destacou-se ainda a observação dos lugares, das 

paisagens e das coisas ao redor (12,6%). Esta última foi prevalente no turno da noite 

(34,4%), sendo crescente entre o 3º ciclo da Escola 1 (11,1%; 42,1%) e  estável na 

Escola 2 (50%). No entanto, para a Escola 2 a participação das aulas e das 
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atividades apresentou uma freqüência maior (48,6%) e menor para a observação 

dos lugares, das paisagens e das coisas ao redor (9,9%).  

Orienta-se, localizar-se no mundo e informar-se sobre o tempo, temperatura, 

clima e outros ocupam 9,6 % das respostas e é mais apontado para a Escola 2 

(14,2%) do que para a Escola 1 (7,2%). Preservar o meio ambiente é mais citado na 

Escola 2 (4,5%), enquanto a utilização da geografia em algumas situações 

cotidianas ocupa mesmo lugar em ambas as escolas (3,6%). Observa-se que 14,4% 

não sabem e/ou não responderam. (Tabela 27) 
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TABELA 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO A FORMA DE UTILIZAÇÃO 
DOS CONHECIMENTOS APRENDIDOS NA GEOGRAFIA NO COTIDIANO, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS 
CONHECIMENTOS 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1          
PARTICIPANDO DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM 38,5 26,7 32,1 44,4 26,4 32,1 40,9 26,5 32,1 

OBSERVANDO OS LUGARES, AS 
PAISAGENS, AS COISAS – 6,7 3,6 11,1 42,1 32,1 4,5 26,5 17,9 

ORIENTANDO-SE, SE 
LOCALIZANDO NO MUNDO E 
INFORMANDO-SE SOBRE O 
TEMPO, TEMPERATURA, CLIMA E 
OUTROS 

15,4 13,4 14,3 33,3 5,3 14,3 22,7 8,8 14,2 

NÃO POLUINDO, NÃO 
DESMATANDO E PRESERVANDO 
O AMBIENTE 

7,7 – 3,6 11,1 – 3,6 9,1 – 3,6 

EM ALGUMAS SITUAÇÕES 
COTIDIANAS – 6,7 3,6 11,1 – 3,6 4,5 2,9 3,6 

NÃO SABE/ 
NÃO RESPONDEU 15,4 20,0 17,9 – 15,8 10,7 9,1 17,7 14,3 

BASE 13 15 28 9 19 28 22 34 56 

         
ESCOLA 2          

PARTICIPANDO DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM 47,1 53,7 50,4 – – – 45,5 51,7 48,6 

OBSERVANDO OS LUGARES, AS 
PAISAGENS, AS COISAS 11,3 5,6 8,4 50,0 50,0 50,0 12,7 7,1 9,9 

NÃO POLUINDO, NÃO 
DESMATANDO E PRESERVANDO 
O AMBIENTE 

5,7 1,9 3,7 – 50,0 25,0 5,5 3,6 4,5 

ORIENTANDO-SE, SE 
LOCALIZANDO NO MUNDO E 
INFORMANDO-SE SOBRE O 
TEMPO, TEMPERATURA, CLIMA E 
OUTROS 

9,4 3,7 6,5 50,0 – 25,0 10,9 3,6 7,2 

EM ALGUMAS SITUAÇÕES 
COTIDIANAS 3,8 3,7 3,7 – – – 3,6 3,6 3,6 

NÃO SABE/ 
NÃORESPONDEU 13,2 16,7 14,9 – – – 12,7 16,0 14,4 

BASE 53 54 107 2 2 4 55 56 111 

         
TOTAL          

PARTICIPANDO DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM 45,5 47,8 46,7 36,4 23,8 28,2 44,2 42,3 43,1 

OBSERVANDO OS LUGARES, AS 
PAISAGENS, AS COISAS 9,1 5,8 7,4 18,2 42,9 34,4 10,4 14,4 12,6 

ORIENTANDO-SE, SE 
LOCALIZANDO NO MUNDO E 
INFORMANDO-SE SOBRE O 
TEMPO, TEMPERATURA, CLIMA E 
OUTROS 

10,6 5,7 8,1 36,4 4,8 15,6 14,3 5,5 9,6 

NÃO POLUINDO, NÃO 
DESMATANDO E PRESERVANDO 
O AMBIENTE 

6,1 1,4 3,7 9,1 4,8 6,3 6,5 2,2 4,2 

EM ALGUMAS SITUAÇÕES 
COTIDIANAS 3,0 4,3 3,7 9,1 – 3,1 3,9 3,3 3,6 

NÃO SABE/ 
NÃORESPONDEU 13,6 17,3 15,6 – 14,3 9,4 11,7 16,7 14,4 

BASE 66 69 135 11 21 32 77 90 167 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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44..44..44 AAssssoocciiaaççããoo LLiivvrree ccoomm aa PPaallaavvrraa EEssttíímmuulloo ““GGeeooggrraaffiiaa””

Estabelecer uma visão geral das mensagens interiores e seus conteúdos 

implícitos nas opiniões dos alunos acerca da geografia escolar constituiu nosso 

primeiro esforço. Contextualizar sua produção e a influência dessas em diferentes 

comportamentos e ações, conceitos e outras tantas representações consistirá no 

passo seguinte. Acreditamos que a utilização da técnica da associação livre 

diminuirá as dificuldades que, porventura, encontrarmos na aproximação de 

determinados conteúdos. Essa opção permite considerar as diferentes formas do 

pensar simbólico dos alunos sobre a geografia apreendida, por possibilitar a 

construção de eixos temáticos via suas produções verbais, e pode enriquecer o 

proposto pela pesquisa. Segundo Abric (2003) a associação livre consiste em 

desencadear a fala a partir de um mote indutor, demandando dos participantes a 

produção de idéias que lhes vem à mente quando apresentada a palavra ou 

expressão desencadeante (ABRIC apud ANDRADE, 2003, p. 76). A técnica traz a 

tona o universo semântico do objeto em estudo e pode nos permitir acessar os 

conteúdos latentes das mensagens emitidas pelos sujeitos da pesquisa os quais 

seriam ignorados ou mascarados em outras produções discursivas.

O procedimento da associação livre de palavras foi usado com um grupo 

representativo de participantes, composto de sessenta e um alunos do 3º ciclo, 

inicial e final, das Escolas Públicas Municipais: Lions Prata e Doutor Francisco 

Brasileiro, no município de Campina Grande/PB. A associação livre de palavras foi 

feita utilizando o estímulo “Geografia”, e, participaram do procedimento, alunos dos 

três turnos escolares, tendo maior número o turno diurno. 

Dado o estímulo os alunos elencaram palavras que de imediato lhe vieram à 

mente. A partir de então, efetivaram o registro de quantas palavras consideraram 

necessárias para caracterizar a Geografia, simulando uma tempestade de idéias. 

Assim, as palavras com freqüência baixa e sentidos correlatos foram agrupadas 

aquelas que tinha maior freqüência e mesmo sentido e foram computadas à 

freqüência em que apareceram por ciclo. O passo seguinte consistiu em agruparmos 

as palavras aos conteúdos respectivos veiculados na geografia escolar nos turnos: 

diurno e noturno que foram categorizadas como sendo: Geografia Descritiva, 

Geografia Informativa, Processo Ensino-Aprendizagem e Geografia do Dia-a-dia, em 
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seguida, deslanchamo-as em subcategorias de conteúdos que permeiam as aulas 

de geografia nessas escolas do município. (Ver Apêndice B) 

O procedimento foi realizada respeitando as escolas, os ciclos e os turnos 

em que se encontravam os alunos, e como fora evocada uma média de cento e 

trinta e uma palavras no 3º ciclo inicial e, cento e quatro palavras, no 3º ciclo final, 

consideramos de efetiva importância esse agrupamento por campo semântico. 

A Tabela 28 mostra a freqüência dessa categorização nas escolas 

pesquisadas. Nessa, independente da escola e do ciclo em que esteja matriculado, 

a categoria predominante foi a geografia descritiva (40,9%), destacadamente para 

os alunos noturnos (46,0%) quando comparado com os alunos diurnos (39,8%). 

Constatou-se que na Escola 2 a categoria predominante foi a geografia descritiva 

enquanto que na Escola 1 predominou a geografia informativa. 

Na Escola 1 há maior evidencia  do processo de ensino-aprendizagem 

(6,0%) de que na Escola 2 (3,3%). Enquanto há pronunciamento de uma Geografia 

voltada para o dia-a-dia na Escola 1 (3,0%) nada consta na Escola 2. 

TABELA 28 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O ENTENDIMENTO DA 
GEOGRAFIA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

ENTENDIMENTO  
DA GEOGRAFIA 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1         
GEOGRAFIA DESCRITIVA 39,3 16,7 26,6 46,2 43,5 44,4 41,5 27,1 33,0 
GEOGRAFIA INFORMATIVA 32,1 33,3 32,8 – 73,9 47,2 22,0 49,2 38,0 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 7,1 5,6 6,3 7,7 4,3 5,6 7,3 5,1 6,0 
GEO DIA-A-DIA 3,6 – 1,6 7,7 4,3 5,6 4,9 1,7 3,0 
NÃO RESPONDEU 46,4 50,0 48,4 46,2 13,0 25,0 53,7 64,4 60,0 
BASE 28 36 64 13 23 36 41 59 100 

         

ESCOLA 2         
GEOGRAFIA DESCRITIVA 54,9 37,5 44,9 42,9 57,1 50,0 53,8 38,8 45,3 
GEOGRAFIA INFORMATIVA 25,4 15,6 19,8 42,9 42,9 42,9 26,9 17,5 21,5 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 2,8 4,2 3,6 – – – 2,6 3,9 3,3 
GEO DIA-A-DIA – – – – – – – – – 
NÃO RESPONDEU 38,0 55,2 47,9 57,1 42,9 50,0 60,3 45,6 51,9 
BASE 27 53 80 7 7 14 78 103 181 

         

TOTAL         
GEOGRAFIA DESCRITIVA 50,5 31,8 39,8 45,0 46,7 46,0 49,6 34,6 40,9 
GEOGRAFIA INFORMATIVA 27,3 20,5 23,4 15,0 66,7 46,0 25,2 29,0 27,4 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 4,0 4,5 4,3 5,0 3,3 4,0 4,2 4,3 4,3 
GEO DIA-A-DIA 1,0 – 0,4 5,0 3,3 4,0 1,7 0,6 1,1 
NÃO RESPONDEU 40,4 53,8 48,1 50,0 20,0 32,0 42,0 47,5 45,2 
BASE 99 132 231 20 30 50 119 162 281 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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Dentre os alunos que indicaram entender a geografia pela via descritiva 

(40,9% – Ver Tabela 28), praticamente metade (49,6%) indicaram a categoria terra 

como conceito básico para sua compreensão, destacadamente se evidenciaram os 

alunos noturnos (82,6%). Para os alunos diurnos essa indicação foi menor (41,3%). 

A cartografia aparece em seguida com 39,1% para ambas as escolas, tendo 

destaque a Escola 2 (42,7%). Entre as Escolas não foram destacadas outras 

diferenças significativas. (Tabela 29) 

TABELA 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA,  TURNO E CICLO, SEGUNDO O 
ENTENDIMENTO DA GEOGRÁFICA DESCRITIVA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

GEOGRAFIA  
DESCRITIVA 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1         
TERRA 9,1 33,3 17,6 100,0 90,0 93,8 41,2 68,8 54,5 
CARTOGRAFIA 72,7 – 47,1 – 20,0 12,5 47,1 12,5 30,3 
UNIVERSO 36,4 33,3 35,3 – 30,0 18,8 23,5 31,3 27,3 
ÁGUAS 18,2 16,7 17,6 16,7 50,0 37,5 17,6 37,5 27,3 
CLIMATOLOGIA 27,3 16,7 23,5 – – – 17,6 6,3 12,1 
VEGETAÇÃO – – – 16,7 – 6,3 5,9 – 3,0 
PECUÁRIA – – – – – – – – – 
BASE 11 6 17 6 10 16 17 16 33 

         

ESCOLA 2         
TERRA 51,3 41,7 46,7 100,0 25,0 57,1 54,8 40,0 47,6
CARTOGRAFIA 30,8 52,8 41,3 – 100,0 57,1 28,6 57,5 42,7 
ÁGUAS 20,5 8,3 14,7 66,7 25,0 42,9 23,8 10,0 17,1 
CLIMATOLOGIA 12,8 11,1 12,0 – – – 11,9 10,0 11,0 
UNIVERSO 7,7 5,6 6,7 33,3 – 14,3 9,5 5,0 7,3 
VEGETAÇÃO 5,1 8,3 6,7 – 25,0 14,3 4,8 10,0 7,3 
PECUÁRIA 7,7 – 4,0 – – – 7,1 – 3,7 
BASE 39 36 75 3 4 7 42 40 82 

         

TOTAL         
TERRA 42,0 40,5 41,3 100,0 71,4 82,6 50,8 48,2 49,6
CARTOGRAFIA 40,0 45,2 42,4 – 42,9 26,1 33,9 44,6 39,1 
ÁGUAS 20,0 9,5 15,2 33,3 42,9 39,1 22,0 17,9 20,0 
UNIVERSO 14,0 9,5 12,0 11,1 21,4 17,4 13,6 12,5 13,0 
CLIMATOLOGIA 16,0 11,9 14,1 – – – 13,6 8,9 11,3 
VEGETAÇÃO 4,0 7,1 5,4 11,1 7,1 8,7 5,1 7,1 6,1 
PECUÁRIA 6,0 – 3,3 – – – 5,1 – 2,6 
BASE 7 4 11 1 3 4 59 56 115 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

A Tabela 30 apresenta as categorias de entendimento para os alunos que 

indicaram a geografia informativa (27,4% – Ver Tabela 28). De um modo geral, a 

categoria predominante foi a regionalização (71,4%) seguido da categoria sociedade 

(40,3%). Entre as escolas não foram observadas diferenças significativas. 
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TABELA 30 – DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR ESCOLA, TURNO E CICLO, SEGUNDO O ENTENDIMENTO 
DA GEOGRÁFICA INFORMATIVA E ESCOLA, CAMPINA GRANDE – PB 

DIURNO NOTURNO TOTAL 
Ciclos Ciclos Ciclos 

GEOGRAFIA  
INFORMATIVA 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

3º CI 3º CF 
TOTAL 

ESCOLA 1         
REGIONALIZAÇÃO 77,8 100,0 90,5 – 64,7 64,7 77,8 79,3 78,9 
SOCIEDADE 44,4 16,7 28,6 – 35,3 35,3 44,4 27,6 31,6
PAISAGEM 22,2 – 9,5 – 11,8 11,8 22,2 6,9 10,5 
MOVIMENTO – 8,3 4,8 – 11,8 11,8 – 10,3 7,9 
BASE 9 12 21 – 17 17 9 29 38 

         

ESCOLA 2         
REGIONALIZAÇÃO 61,1 66,7 63,6 100,0 33,3 66,7 66,7 61,1 64,1 
SOCIEDADE 55,6 40,0 48,5 33,3 66,7 50,0 52,4 44,4 48,7 
PAISAGEM 5,6 6,7 6,1 33,3 – 16,7 9,5 5,6 7,7 
MOVIMENTO – 6,7 3,0 – – – – 5,6 2,6 
BASE 18 15 33 3 3 6 21 18 39 

         

TOTAL         
REGIONALIZAÇÃO 66,7 81,5 74,1 100,0 60,0 65,2 70,0 72,3 71,4 
SOCIEDADE 51,9 29,6 40,7 33,3 40,0 39,1 50,0 34,0 40,3 
PAISAGEM 11,1 3,7 7,4 33,3 10,0 13,0 13,3 6,4 9,1 
MOVIMENTO – 7,4 3,7 – 10,0 8,7 – 8,5 5,2 
BASE 27 27 54 3 20 23 30 47 77 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 

44..55 DDIISSCCUUSSSSÃÃOO DDOOSS RREESSUULLTTAADDOOSS

 A pesquisa traz a tona que a realidade educacional no município de Campina 

Grande, em especial pela geografia apreendida e/ou por suas representações 

sociais nas escolas pesquisadas, em sua grande maioria, continua seguindo um 

corpo curricular fragmentado que não promove o desenvolvimento da capacidade de 

inter-relacionamento das dimensões física, social, moral e ética face às múltiplas 

finalidades e sentidos que emergem no atual contexto-mundo vivenciado por todos a 

cada contexto habitado.  

 Isso ocorre devido a falta de atenção didático-pedagógica aos conteúdos 

manifestados pela vontade subjetiva dos alunos. Assim, nas interações educativas 

pouco se direciona para as contradições e o imprevisível dos conteúdos latentes da 

relação com a vontade objetiva social existindo, portanto, nas trocas 

comunicacionais do ensino-aprendizagem da geografia escolar distorções, 

suplementações e subtrações na maneira de ver e perceber o mundo. Tal fato tem 
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distanciado os alunos da compreensão de si mesmos numa perspectiva mais global 

que se possa construir.  

 Como essa manifestação é apreendida e reforçada pelos diversos saberes 

enterrados na memória social da cidade, pela influência recebida do contexto em 

que se produzem as diferentes informações e dado a contribuição da ciência que se 

promove nas diversas instituições educativas, devido à pertença social disciplinar em 

que são ligadas, se forjam valores simbólicos que caracterizam, em larga escala, as 

relações do sujeito com a realidade física e social determinando seus 

comportamentos e suas condutas.  

 Essa lógica, como pode ser sentida, emerge da institucionalização do poder 

simbólico no processo educativo e é prolongada por meio da abordagem didático-

pedagógica que se dá aos textos geográficos na sala de aula promovendo uma 

leitura particular de resistência e acomodação ao seu conteúdo e referentes, 

implicando diretamente na forma como esses se relacionam com o mundo. 

 Esse estoque de experiências sensoriais promovidas pela experiência escolar 

da geografia naturaliza o individualismo e o saber conteudístico, separa o que está 

intricamente unido sem uni-los e sem lhe dar-lhes conteúdos significativos para a 

auto-compreensão da subjetividade humana, da atuação consciente no mundo 

ampliando, de igual modo, leituras fragmentadas e conflitantes de mundo.  

 Se essas trocas consensuadas individuais, interindividuais, intergrupais e 

ideológicas que atuam nos sistemas intelectuais, nas formas cognitivas do 

conhecimento curricular ensinada pela geografia escolar e reproduzida na cidade 

fossem pensadas a luz do respeito as manifestação dos conhecimentos apropriados 

pelos alunos, por sua análise e interlocução face aos seus laços comportamentais 

esperados, aos seus desejos e subjetividades, a indissociabilidade do lugar que se 

vive talvez pudéssemos na trama das relações sociais estabelecidas superar a 

reincidência das velhas dicotomias que a escola e o ensino da geografia carregam.  

  A ausência dessa mediação e sua articulação as múltiplas dimensões sócio-

culturais, políticas, econômicas, religiosas dentre outras tem inibido os processos de 

intervenção co-responsáveis face aos problemas sócio-históricos de nosso tempo, 

tem inibido o exercício da participação de pessoas e/ou grupos para uma apropriada 

leitura, ação e interação no mundo. Como não há como negar que essa leitura 

imprime uma perspectiva de mundo limitada e aparente e que não se aproxima 

efetivamente para o favorecimento do autoconhecimento subjetivo nas interações 
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com o lugar e com o mundo, se faz necessário apreender que é, certamente, na 

interação com essas significações que se pode se aproximar das identidades e 

alteridades, diversidades e desigualdades. 

Não podemos mais olhar para a geografia apreendida pelos alunos com a 

mesma inocência de antes. Reconhecidamente os conteúdos são necessários, mas 

não devem ser vistos como fins em si mesmos senão reforça o egocentrismo e a 

anomia moral que vem se reproduzindo constantemente nas escolas. Eles devem 

ser meios para se atingir outras finalidades, sempre de acordo com os interesses e 

necessidades dos que buscam e, estreitamente vinculados ao cotidiano e às 

preocupações sociais que lhe são específicas. Conteúdos devem buscar construir, 

no processo de ensino-aprendizagem, uma visão de humanidade política, ética e 

solidária capaz de intercambiar a tríade homem-sociedade-natureza como nos 

lembra Morin (2003b, p. 114): 

A humanidade deixou de constituir uma noção apenas biológica e deve ser, 
ao mesmo tempo, plenamente reconhecida em sua inclusão indissociável 
na biosfera; a Humanidade deixou de constituir uma noção sem raízes: está 
enraizada em uma ”Pátria”, a Terra, e a Terra é uma Pátria em perigo. A 
Humanidade deixou de constituir uma noção abstrata: é realidade vital, pois 
está, doravante, pela primeira vez, ameaçada de morte; a Humanidade 
deixou de constituir uma noção somente ideal, tornou-se uma comunidade 
de destino, e somente a consciência desta comunidade pode conduzi-la a 
uma comunidade de vida; a Humanidade é, daqui em diante, sobretudo, 
uma noção ética: é o que deve ser realizado por todos e em cada um. 

 Nesse sentido as proposições teórico-metodológicas que caracterizaram a 

geografia durante longo tempo, suas categorias e seus conceitos, poderiam 

subsidiar por meio de um deslocamento dialógico e recursivo a caracterização das 

identidades subjetivas dos alunos pela mediação interativa da escuta de seus 

saberes fundamentais e necessários para uma (re)apropriação de um mundo mais 

humanizado, complexo e evolutivo. As contribuições conceituais, teórico-

metodológicas da geografia se consideradas na mediação do processo de ensino-

aprendizagem, possibilitariam essa construção. Seus liames e articulações 

facilitariam a compreensão do mundo, dos complexos problemas da vida e do 

homem em sociedade.  

 Para um efetivo exercício da participação há que se fornecer caminhos para 

que a pessoa possa escolher aquele que for compatível com seus valores, sua visão 

de mundo e com as circunstâncias adversas que cada um irá encontrar. Nessa 
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perspectiva o desenvolvimento de conceitos geográficos ajuda os sujeitos 

educativos a tomar consciência de si mesmos, dos outros e da sociedade nas mais 

diversas relações que se possam estabelecer no mundo. Como são grandes as 

dificuldades de um conhecimento problematizador e contextualizado dos conceitos e 

conteúdos geográficos apreendidos, e da sua relação na compreensão efetiva do 

lugar face ao embotamento de sentidos ligados a razão instrumental há necessidade 

de interlocução sobre os problemas globais que influenciam significativamente essas 

relações estabelecidas no interior e no exterior da vida em sociedade.  

A apreensão destes conceitos torna-se um exercício de extrema importância 

para nos conhecermos, conhecermos-nos nos outros e no mundo, respeitarmos-nos 

a nós próprios e de alguma forma contribuir para construir uma nova realidade. A 

educação e a geografia necessitam intervir para que os sujeitos conheçam a si e aos 

outros como uma totalidade social capaz de ligar o todo as partes e vice-versa. Essa 

perspectiva é imprescindível para transformar a realidade e pode contribuir de modo 

significativo, para a construção de uma sociedade democrática que sabe ver, que 

sabe julgar, e que, de certa maneira, sabe ser. 

Sentirmos-nos sujeitos históricos e críticos num mundo plural como o nosso 

implica reconhecer a emergente necessidade de se formar “cidadãos leitores”, 

capazes de realizar uma leitura interpretativa e compreensiva de “si” e da 

“sociedade”. Isso pressupõe que possamos sentir desejo de adquirir conhecimento 

para transformar a aprendizagem em cultura com maior intensidade. Precisamos 

desmistificar o paradigma reducionista e simplificador, para superar outras 

adjetivações pejorativas que vulgariza a produção do conhecimento. 

Vivemos num mundo complexo e controvertido, bárbaro e ultrajante, e nesse 

mundo não podemos perder de vista a emergente necessidade de exercitar, em 

nosso processo educativo, a valoração, a descoberta, e tomada de consciência 

pelos sujeitos de seus próprios valores, crenças e sentimentos, favorecendo, assim, 

a coerência de seus pensamentos e condutas perante o Estado e perante o arbítrio 

de outras forças. Isso porque a tão sonhada manifestação da apropriação de uma 

vida melhor pode ocorrer, simplesmente agora, sem, necessariamente ter que trilhar 

uma ascensão social pela obtenção de melhores empregos numa perspectiva 

individualista e competitiva, principalmente, porque a educação que temos hoje não 

mais nos assegura essa garantia. Não mais, parece contribuir para que as pessoas 
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participem efetivamente de uma sociedade livre, membro de uma sociedade 

diferenciada e, eventualmente em conflito. 

É preciso que se compreenda os limites e as insuficiências desse 

pensamento simplificador que não exprimem nem as idéias da unidade e nem da 

diversidade presente no todo e para isso é preciso sensibilizar-se para as 

contradições e o imprevisível dos conteúdos latentes entre a vontade subjetiva e a 

vontade objetiva social. Afinal, é essa conjunção que torna possível a vida em 

sociedade nas diferentes instancias (cultural, religião, política, direito, economia, 

ciências...) e, notemos que são criadas pelos sujeitos históricos. Essa conquista a 

rigor contribui para a constituição, consolidação e ampliação dos direitos 

fundamentais e de cidadania que não se constrói sem realizar os valores de 

liberdade, responsabilidade, justiça, solidariedade, respeito e entendimento mútuos, 

defesa da natureza e das gerações futuras. 

O conteúdo levantado pelos sujeitos da pesquisa, das mais diversas 

experiências e contextos sociais, mostrou-nos que a educação e a geografia ainda 

não levam em conta esse papel, muito menos percebe os sentimentos e emoções 

do funcionamento psíquico na interpretação que os alunos fazem da realidade. 

Assim, existe, no processo didático-pedagógico, uma desconsideração da interação 

que esses articulam com filhos, família, amigos,  trabalho, atividades sociais, 

religião, procuras intelectuais e artísticas, ou seja, da interação imbuída de razão e 

da emoção desses com o universo à sua volta. Isso em prol de uma educação 

autoritária e elitista para o privilégio de uns. 

O mundo é constituído de pessoas, objetos e simbologias. Esses são 

espelhos para o diálogo e as trocas estabelecidas entre pessoas, grupos e 

instituições em que se vive. Assim, refletem relações multiformes, díspares e 

conflitantes nas interações que se estabelecem. Propiciar condições para que os 

alunos desenvolvam sua capacidade dialógica, a tomada de consciência de seus 

próprios sentimentos e emoções, a capacidade da autonomia e da decisão nessas 

situações conflitantes são alguns dos princípios de uma educação moral (PUIG, 

1998, p. 117) que busca a premissa da participação desses na educação escolar 

como condição indispensável para a construção da democracia e da cidadania. 

Reconhecemos que a educação permanece indiferente a esses conteúdos e 

isso inibe a interpretação e o sentido atribuídos por esses sujeitos aos conteúdos 

oferecidos pelo mundo externo, experenciado e vivido e, mais, sequer está 
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enxergando as necessidades educativas prementes desses alunos, pois, muitos 

afirmam que vão para a escola para aprender a ler e a escrever, para serem 

ensinados, porém não conseguem se apropriar do processo da leitura e escrita, 

apenas decodificam-na, sem entendê-las. 

Sem querer circunscrever em teorias impenetráveis e/ou denúncias 

conspiratórias acreditamos que o ensinar a ler e a escrever fazendo com que os 

alunos entendam sua produção é uma maneira concreta de lidar com os problemas 

reais do ensino. Neste sentido, a emoção, o afeto, o amor e a autoestima serão 

condições necessárias para acontecer o ensino sério, pois não há consciência crítica 

sem entender o texto escrito. Prestar atenção a essas pequenas coisas implica 

apropriação do conhecimento, da técnica, da agudeza crítica do foco que se 

pretende atingir. 

Sem esse domínio, certamente, poucos terão possibilidades de entender e 

agir no mundo que os cerca, não terão possibilidades de construir a democracia, a 

cidadania. Precisamos entrar em contato e desenvolver a técnica de enfoque 

sócioafetivo para que possamos entender melhor a produção das identidades e das 

subjetividades de nossos alunos no processo de condução da tão desejada 

clarificação dos próprios pensamentos e condutas humanas compartilhadas entre 

todos. 

Precisamos adotar medidas concretas que assegurem o direito ao 

reconhecimento do convívio dialógico e afetivo que se pode construir na realidade 

educacional entre os diferentes contextos: físicos, psíquicos, ideológicos, culturais e 

socioeconômicos de seus membros. Isso para que as pessoas não sejam 

compelidas, a todo instante, à violência tirânica que nos forjam os diferentes âmbitos 

de nossos dias, em especial na educação escolar. Isso conclama se, de fato, se 

desejar modificar essa realidade que desrespeita comumente a educação pública, a 

coisa pública e/ou o bem comum. Precisamos cada um de nós fazer nossa parte. 

A prática educativa e pedagógica pensada por outrem se esquiva, a todo 

instante, da vida cotidiana concreta dos seus particípes causando efeitos perversos. 

Isso pode ser constatado pelas muitas falas dos alunos que afirmaram que a 

educação e a geografia lhe serviam para tantos outros objetivos, menos para 

aprender na interação a construir uma realidade mais democrática e inclusiva. 

Infelizmente, foi apenas uma minoria, notadamente aquela que estuda a noite, que 

se aproximou dessa perspectiva evidenciando que pela geografia escolar se formula 
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a necessidade da participação e do agir na sociedade contra toda forma de 

preconceito, discriminação e, em busca dos direitos humanos e da cidadania. 

[...] o ensino de geografia serve para se conhecer o espaço geográfico e 
emtender duvidas sobre fenômenos vistos visiveis aos nossos olhos a 
beleza do um inmenço espaço enfinito nos da privilegio de nos estudar e 
aprender cada coisa vista, e que nos da a chance de ter um conhecimento 
exato sobre tudo (sic!)[...] (J.A.R. 3ºCFN – 17 anos) 

[...] para nos aprimorarmos, em nossa vida de individuo que precisamos 
revelar o que acontece no nosso dia-a-dia. em nossas aulas, aprendemos 
mais a encarar os nossos obstáculos diante de nossa força de vontade (sic!) 
[...] (M.P.A  3ºCFN – 21 anos) 

[...] um tipo de ciência que nos ensina a realidade, passado e futuro [...] na 
forma da pessoa ter precunseito e desemprego e a injustiça nu nosso paiz. 
A geografia também leva aos direitos cidadão que muitas pessoas tem 
direito a saber e direito de ter esse e o tipo de geografia em seu dia-dia 
(sic!) [...] (G.A.F   3ºCFN – 21 anos) 

Como vimos na escola e na geografia não há, ainda, a consideração das 

vivências e territorialidades produzidas pelos alunos, existindo em muitas situações 

o ocultamento de sua origem. Entrementes, pensamos que é possível pela 

educação e pela geografia formar pessoas capazes de pensar, de estudar, de dirigir 

sua vida na busca do ideal da participação interativa dialógica, pois é na escola que 

se produzem os intelectuais e a democracia. É na escola que os valores como a 

justiça, a igualdade, a equidade, a solidariedade, o respeito mútuo, a tolerância, a 

justiça, a liberdade e a valorização da condição humana se tornam possíveis e 

desejáveis enquanto modelo de comportamento e conduta para o agir no mundo. 

É urgente que se discuta as facetas fenomênicas (re)produzidas, na 

interação social, advindas da geografia, ensinada e aprendida, e que passam a 

constituir-se em noções fechadas, pois é preciso perceber a grande insatisfação que 

acontece no processo ensino-aprendizagem da geografia escolar. Perceber isso 

representa um primeiro passo para (des) construir a imagética capitalista na 

formação do coletivo contemporâneo, e fomentar novos processos na formação do 

coletivo contemporâneo que auxiliem os sujeitos a ver e a compreender o mundo 

pela sua atuação e interação nele. 

Não se reinventa o ensino da geografia na solidão da sala de aula, no 

processo fragmentado de ensino com que muitos de nós nos acostumamos. É 

preciso repensar a escola respeitando a complexidade de discursos e linguagens 

intrinsecamente contidos em seu espaço e discuti-la coletivamente e em diferentes 
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âmbitos: no da sala de aula, no das relações docentes, no da cultura da escola, no 

das decisões do sistema, no das políticas públicas que afetam a milhares de 

professores e alunos, bem como afeta a milhares de famílias. 

Ademais, precisamos repensar o ensino da geografia buscando ter como 

referencial os "quadros intelectuais" do presente, procurando atender às exigências 

de construção de um ensino que faça parte ativa da dinâmica espacial do seu 

presente histórico, na medida em que seja capaz de superar os entraves 

conceptuais que pertençam a um outro espaço, a um outro tempo e a uma outra 

escola, e isso pressupõe investimento numa pedagogia que possa responder ao 

processo de aquisição-construção-desconstrução-reconstrução dos paradigmas 

educacionais. Não podemos continuar concebendo o ato educativo como um 

processo linear, mecânico e pragmático, pois esse é sempre mais complexo, 

marcado por profundas contradições e inevitáveis resistências individuais e grupais. 

Cuidar dessa manifestação implica fornecer conteúdos e habilidades 

educativas não viciosas que superarão a perspectiva da fragmentação do saber e da 

produção capitalista do conhecimento científico e cultural emergente e, talvez 

percorrer os caminhos de uma educação afetiva e virtuosa.

É pelos dados do vivido que se pode interpretar a pluralidade de linguagens 

e suas elaborações simbólicas. É pela ênfase da experiência vivida nas relações 

culturais e na história social mais ampla dos grupos, instituições e sociedades que 

se pode ultrapassar os limites do cartesianismo, do positivismo e do cognitivismo.  
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CAPÍTULO 6 – SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE: POR UMA 

PROSPECTIVA NA EDUCAÇÃO E NA 

GEOGRAFIA ESCOLAR 

Construir um pensamento não fragmentado e contextualizado constitui 

desafio iniludível para a educação e para a geografia. A perda dessa 

contextualização, durante muito tempo, conduziu-nos a ignorância e cegueira, e vêm 

agindo de forma irresponsável na constituição da sociedade (MORIN, 1999, 2002, 

2004). Essa realidade nos traz a evidência necessária de repensar os conteúdos 

latentes (re)construídos pelos sujeitos no processo educativo em suas mais variadas 

formas discursivas e recursivas. Refletir criticamente o texto e o contexto em que 

são produzidos implica desenvolver a autonomia de um espírito de busca cognitiva 

para além da hipercompartimentação dos saberes, e dos obstáculos encontrados na 

articulação desses. 

Reconhecidamente são grandes as dificuldades de religação do 

conhecimento desenvolvido, até então, pois vivemos num mundo de mentalidades e 

de práticas fragmentárias que pouco consegue estruturar um perfil cognitivo capaz 

de dar conta dos contextos desafiantes e incertos que se colocam em nossa época. 

Porém, essa busca requer pensar o conhecimento pelo movimento dos contextos 

imaginados, locais e globais, pela sua interligação e interdependência e isso, 

certamente, não implica “chegar a uma verdade absolutamente certa, mas, sim 

dialogar com a incerteza” (MORIN, 2004, p. 59) dialogar com a incerteza de está 

num mundo que se faz complexo e que rompe com o pensamento fragmentário. 

Esse durante longo período ignorou os problemas humanos da identidade, da 

subjetividade, da cultura, da sociedade e da natureza, ou seja, as pulsões de vida 

planetária.  

É urgente um diálogo aberto e substitutivo do pensamento disjuntivo e 

redutor em prol de um pensamento conjuntivo e complexo que possa ressituar a 

unidade e a complexificação do conhecimento e dos contextos tão fortemente 

parcelados, mutilados, desfocados e dispersos. Sobre esse pensamento Morin 

(2003a, p. 12) nos diz: 
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[...] A palavra complexidade lembra problema, e não solução. Não é 
utilizada para designar idéias simples, nem tão pouco se reduz a uma única 
linha ou vertente de pensamento. Pensamento complexo é aquele capaz de 
considerar todas as influências recebidas: internas e externas. O 
pensamento que é complexo não pode ser linear. A complexidade integra 
os modos simplificadores do pensar e conseqüentemente nega os 
resultados mutiladores, unidirecionais e reducionistas [...]. 

O autor expõe que pela complexidade se reconstitui o elo entre supostos 

opostos, pois, seu sentido mais profundo visa à junção do nexo rompido pela 

disjunção entre o biológico e o psíquico, entre o pensar e o agir, entre o real e o 

imaginário, entre o querer e o poder, entre ser e ter. Desta feita, se torna possível 

incluir um referencial político, quando este possibilita uma análise da constituição da 

identidade e da subjetividade do sujeito, permitindo a superação das dicotomias e 

nesta superação, uma possível ampliação do conhecimento que os sujeitos 

possuem, pois, o olhar da complexidade está voltado para a relação, à inter-relação 

e a intra-relação. A relação entre homem-mundo; a inter-relação entre homem-

homem (eu-outro), a intra-relação, o homem e sua singularidade, interligados à 

natureza e ao movimento temporal que os caracterizam.

Esse exercício torna-se de extrema importância para nos conhecermos, 

conhecermo-nos nos outros e no mundo, como bem colocam Almeida e Carvalho 

(2005, p. 51) “Para que nos serviriam todos os conhecimentos parcelados se não os 

confrontássemos uns com os outros, a fim de formar uma configuração capaz de 

responder às nossas expectativas, necessidades e interrogações cognitivas?” É a 

partir de nossas condições culturais e sociais, que emergirão o enfrentamento, a 

troca, a cooperação, a solidariedade e a ética para que possamos ressituarmo-nos 

no mundo auto-eco-organizado (MORIN, 2004), para que, “como sujeitos híbridos, 

mestiços em seus pertencimentos e travessias disciplinares” (ALMEIDA, 2004, p. 

37), possamos compreender a contradição, o inacabamento, o imprevisível das 

operações dialógicas, os limites, os perigos, as insuficiências, ou seja, a ordem, a 

desordem, a organização, as idas e vindas dos caminhos e direções assumidas por 

muitos de nós, sujeitos cognoscentes, uno e múltiplos, nas relações que 

estabelecemos cotidianamente na arte da vida,  na ciência, na ética, na estética, no 

mundo. 

Desta feita, é preciso que no âmbito educativo possamos compreendermo-

nos para além das limitações postas pela aparência. Isso para que possamos 

encontrar explicações que revelem e explicitem os sentidos e as determinações que 
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nos foram atribuídas no processo de constituição social-histórico para que possamos 

nos libertar, pela capacidade de pensar, conhecer, e, assim criar nossa autonomia 

cognitiva. Sabemos que todas as práticas sociais expressam ou comunicam 

significados e estas se desvelam em práticas de significação que interferem na 

constituição do psicossocial, na construção da identidade e subjetividade. Contudo, 

é na interação com essas significações, construção social de origem convencional, 

relativamente estáveis, que se interpreta a realidade, se produzem sentidos e se 

edificam condutas. A apreensão concreta da realidade dos homens ocorre pelo 

sentido atribuído por eles, e são constituídas no confronto entre as significações 

sociais vigentes estranhas e as suas vivências pessoais. 

Essas significações contemporâneas, externas e, ao mesmo tempo, internas 

a esses sujeitos, revelam um vasto e complexo movimento de mudanças, no qual, a 

todo tempo, são experimentadas: identidades e alteridades, diversidades e 

desigualdades. E é nesse movimento que os sujeitos se mesclam e se opõem, 

tencionam e acomodam, reafirma e transformam, caracterizando a si próprios e ao 

seu grupo. Petraglia (1995, p. 16), inspirada pela leitura de Edgar Morin, nos convida 

a pensar o mundo vivido pela via dessa sabedoria, para a formação da expressão 

plena da existência identitária e subjetiva no trato com o outro, da emoção estética, 

da descoberta de si, do conhecimento que envolve a complexidade humana, da 

compreensão daquilo que pela lente do senso comum se faz invisível. Sobre as 

múltiplas finalidades e sentidos da educação a autora diz: 

A educação, que é complexa por essência, influi e é influenciada pelas 
partes e aspectos que a define e constitui. Dessa forma, é urgente 
repensá-la a partir de uma visão totalizadora que a torne envolvida com as 
partes e os recortes, mas sempre em função das partes e de um todo uno, 
múltiplo e complexo, simultaneamente. Este último também se altera nessa 
relação. É preciso, pois, que se considere as qualidades das partes e do 
todo e as relações existentes entre eles. 

Pensar a complexidade, construída nas mentes dos sujeitos, significa 

entender o modo como esses objetivam suas idéias, suas percepções, e suas 

condutas, sem fragmentá-las, isto é, superando a reincidência das velhas 

dicotomias, pois os sujeitos, também, se objetivam no mundo, transformam os 

objetos do mundo concreto em instrumentos de sua vontade, de sua atividade e de 

sua consciência. Duarte (1993, p. 30-31) sobre essa perspectiva enfatiza: 
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O homem, ao produzir os meios para a satisfação de suas necessidades 
básicas de existência, ao produzir uma realidade humanizada pela sua 
atividade, humaniza a si próprio, na medida em que a transformação 
objetiva requer dele uma transformação subjetiva. Cria, portanto, uma 
realidade humanizada tanto objetiva quanto subjetivamente. Ao se apropriar 
da natureza, transformando-a para satisfazer suas necessidades, objetiva-
se nessa transformação. Por sua vez, essa atividade humana objetivada 
passa a ser ela também objeto de apropriação pelo homem, isto é, ele deve 
se apropriar daquilo de humano que ele criou. Tal apropriação gera nele 
necessidades humanas de novo tipo, que exigem nova atividade, num 
processo sem fim. 

Petraglia (1995, p. 59), complementa a visão de Duarte (1993) sobre o 

processo de objetivação, acrescentando: 

A noção de sujeito é qualidade própria do ser vivo que busca a auto-
organização, pertencente a uma espécie, situado num espaço e num tempo 
e membro de uma sociedade ou grupo. Para transforma-se e conhecer-se, o 
sujeito necessita de um objeto. É a partir dessa dependência que o sujeito e 
o objeto emergem na realidade complexa, assim como se observou na 
relação recíproca e inseparável: sistema auto-organizador e ecossistema. 

Desta feita, entendemos que a complexidade diz respeito às propriedades 

fundamentais das redes de interação não lineares e, particularmente, das redes 

adaptativas complexas, posto que os sistemas adaptativos complexos consistem em 

um número de componentes, ou agentes, que interagem uns com os outros, de 

acordo com certas regras. Procedem então a um reexame do contexto em curso e, a 

seguir, respondem ao comportamento do outro, refletindo, conseqüentemente, seu 

próprio comportamento, e assim, agem reciprocamente sobre o comportamento do 

sistema como um todo. Almeida (2004, p. 23) esclarece essa perspectiva ao 

descrever o método que expõe os princípios organizadores do pensamento 

complexo: 

Trata-se de um método capaz de absorver, conviver e dialogar com a 
incerteza; de tratar da recursividade e dialogia que movem os sistemas 
complexos; de reintroduzir o objeto no seu contexto, isto é, de reconhecer a 
relação parte-todo conforme uma configuração hologramática; de considerar 
a unidade na diversidade e a diversidade na unidade, de distinguir sem 
separar nem opor, de reconhecer a simbiose, a complementaridade, e por 
vezes mesmo a hibridação, entre ordem e desordem, padrão e desvio, 
repetição e bifurcação, que subjazem aos domínios da matéria, da vida, do 
pensamento e das construções sociais; de tratar o paradoxo como 
expressão de resistência ao dualismo disjuntor e, portanto, como foco de 
emergências criadoras e imprevisíveis; de introduzir o sujeito no 
conhecimento, o observador na realidade, de religar, sem fundir, ciência, 
arte, filosofia e espiritualidade, tanto quanto vida e idéias, ética e estética, 
ciência e política, saber e fazer. 
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De acordo com Vygotsky (1991, p. 115) essa atuação não se constitui a 

partir de fenômenos internos e nem se reduz a um mero reflexo passivo do meio, ele 

se constitui na relação e é a partir dela que tomamos consciência de nós e dos 

demais em relação a nós. Em outro texto Vygotsky (1993, p. 132) associa que a 

linguagem é fundamental para o processo de reconhecimento da noção do eu-outro-

natureza, pelo autor se percebe, claramente, o importante papel que a palavra 

desempenha nos sistemas cognitivos, e de suas redes de interações estabelecidas: 

Na relação constitutiva eu-outro, acontece o conhecimento do eu e do outro 
(o eu alheio), porém, o autoconhecimento implica primeiramente o 
reconhecimento do outro, isto é, temos consciência de nós porque temos 
dos demais, porque nós somos para nós o mesmo que os demais são para 
nós, nos reconhecemos quando somos outros para nós mesmos. 

Essas relações, constituintes e constituidoras, operam nos objetos do mundo 

e no próprio sujeito, de forma a constituir uma rede de aprendizagem, onde os 

símbolos e as imagens são os agentes que orientam os processos psicológicos. 

Vygostky (1991, p. 64), acrescenta que: 

Neste processo mediatizado pelos signos, estes estão orientados para o 
domínio dos processos psicológicos próprios ou alheios e sua função é a 
regulação da conduta. São os signos que atuam sobre o sujeito e 
possibilitam o controle sobre ele e sobre os demais ou, melhor dizendo, pelo 
signo o sujeito é inicialmente controlado pelo outro e, posteriormente, 
orienta o seu próprio controle, ou seja, passa do controle do outro para o 
autocontrole e autoestimulação. 

O sujeito, quando se encontra em um grupo, constitui um sistema adaptativo 

complexo, tanto no sentido mental quanto biológico. Enfim, tudo e todos são 

sistemas adaptativos complexos, cada um se ajustando ao outro. Fundamental neste 

processo é manter viva a chama da autonomia sobre a heteronomia na relação entre 

o sujeito e os sistemas que o cerca e o constituem em vitalidade. A mente humana, 

ou o equipamento cognitivo do individuo, é influenciado pela cultura, pela 

coletividade que fornece a língua, pelos sistemas de classificação, pelos conceitos, 

pelas analogias, pelas metáforas e pelas imagens. Portanto, qualquer alteração nas 

técnicas de armazenamento, na transformação e transmissão das representações 

da informação e do saber provoca mudanças no cognoscível no qual as 

representações se propagam, provocando mudanças culturais e mudanças no saber 

(ALMEIDA, 2004). 
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O cognoscível seja ele individual ou social, resulta de redes complexas de 

interações entre atores humanos, biológicos e técnicos. O sujeito cognoscível é 

microator de seu pensamento, é ele quem vive a trama tecida na relação com o 

outro, o drama da trama que nele e por ele revela a existência da trama e do drama 

do outro. O sujeito no caleidoscópio da complexidade manifesta-se, revela-se, 

converte-se, materializa-se, objetiva-se, não se cristaliza, não se torna condição nem 

estado estático e nem existe como algo em si, abstrato e imutável. É 

permanentemente constituinte e constituído e revelador da consciência; do 

pensamento; da intenção; da vontade; do conhecimento; da experiência; da vida; da 

morte; enfim, do entrelaçamento dos ciclos da existência humana nos ciclos da 

natureza (ALMEIDA, 2005). 

Neste sentido, a subjetividade, individual e social que os caracterizam se 

constituem numa forma de conhecimento que possibilita o entendimento do mundo e 

a ação no mundo, pois, sua formação ocorre pela perspectiva do lugar que se ocupa 

e do imaginário que se articula nas interações sociais, entre os velhos e os novos 

conteúdos, notadamente marcados pela dialogia e pela recursividade que lhe é 

característico (MORIN, 2004). 

Desta feita, cabe a educação imbuir o processo ensino-aprendizagem da 

missão de transferência não só de informação, mas, sobretudo, de competência, 

formando capacidades culturais que sejam úteis para uma mentalidade distintiva, 

contextualizante, multidimencional capaz de preparar mentes para o enfrentamento 

de desafios impostos pela crescente complexidade dos problemas humanos. Estaria 

inscrito nesta competência o preparo para lidar com as dúvidas, as incertezas, 

fomentando a estruturação de inteligências estratégicas. Instaura-se, portanto, a 

necessidade de ultrapassar o senso de que o papel da ciência e do ensino é 

suficiente enquanto problematização do homem e da natureza, pois como aborda 

Morin (2004, p. 104): 

O desenvolvimento de uma democracia cognitiva só é possível com a 
reorganização do saber; e esta pede uma reforma do pensamento que 
permita não apenas isolar para conhecer, mas também ligar o que está 
isolado, e nela renasceriam, de uma nova maneira, as noções pulverizadas 
pelo esmagamento disciplinar: o ser humano, a natureza, o cosmo, a 
realidade. 
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Enfim, e para não concluir é preciso que se inicie a problematização da 

disciplinarização posta pelas ciências em suas profundas ambivalências e violências 

identitárias, pois o discurso científico desvelou-se, na historia social, como causa 

fundante da indiferença, da falta de reconhecimento das ações, interações e 

dialogias dos sujeitos, bem como, a todo tempo, vêm descartando, como fator 

“natural”, à subjetivação humana. É preciso reconhecer que esse tipo de educação 

imposta é vivido nas trocas comunicacionais que os sujeitos estabelecem em suas 

relações de diferentes tamanhos enquanto existência vivida e serve mais ao crime, a 

violência e a desumanização, processo que evoca a necessidade de uma reforma 

cognitiva, de um novo renascimento. 

Voltemos a nossa preocupação de início e reconheçamos que toda reflexão 

pedagógica exige um horizonte utópico face ao cenário em que hoje estamos 

imersos. Em nosso trabalho é possível reconhecer os textos e os contextos físicos, 

sociais e culturais para que possamos articular uma perspectiva crítica filosófica a 

didática escolar. Afirmar a multidimensionalidade do processo educativo é apostar 

na diversidade, na articulação dos saberes. Rompendo as fronteiras curriculares 

favorecemos a educação na amplitude que se pode visitar. É preciso reinventar a 

didática escolar. Certamente esta é uma agenda que suscita muitas perguntas, 

debates e enriquecimentos e admite muitos desdobramentos, tanto na ótica do 

ensino como da pesquisa.  
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A escola e o seu papel na sociedade, bem como, o sentido da geografia no 

conjunto das reflexões que dizem sobre a educação formal, em especial, da 

educação fundamental do 3º ciclo nas escolas pesquisadas constituíram elo para 

entendermos que as representações sociais da geografia por essa clientela escolar 

é, em sua maioria, desvinculada da prática material dos homens e mulheres que 

menos têm tido acesso à “escola pública de qualidade” e menos tem podido 

permanecer nela. 

Esse elo nos conduziu para a emergente importância do acesso a uma 

forma de pensar e entender o todo da escola, da sociedade e do mundo pelo que lhe 

é característico, específico e local, haja vista que, como fora observado na pesquisa, 

a geografia, assim como a educação atrela-se à reprodução social e, igualmente 

reproduzem a atual forma de pensar e construir o mundo, pois a insistente 

fragmentação curricular pensada por outrem não consegue atingir e dialogar com os 

diferentes saberes e territorialidades produzidas pelos alunos no movimento da 

educação no país. 

A estrutura curricular da escola e da geografia considerada como produto de 

um saber legítimo e de validade universal, saber arbitrário, domina com facilidade o 

saber escolar e acaba impondo obstáculos a qualquer forma de conteúdo de cunho 

democrático em prol da desigualdade do saber, de competências e dos futuros 

papéis de cada um na sociedade. Meio “mnemônico” tido como “condição” para 

inserção social no mundo globalizado limita o trilhar de caminhos democráticos. 

Essa digressão nos parece estender até a Universidade. Contudo, cabe lembrarmos 

que a contradição incidida pelas utopias pedagógicas dos que pensam uma 

geografia prospectiva e democrática marca o movimento interno educativo como 

conflititivo e antagônico. Isso nos possibilita pensar, de forma mais ampla, os papéis 

da escola e da geografia. 

Tanto a escola como a geografia tem como função social ensinar, mas 

ensinar O quê? Conteúdos? Condutas? Regras? Que tipo de aluno estamos 

formando? Que tipo de alunos queremos formar? Por quê e para quê? Por que a 

preocupação mais com os conteúdos didáticos e menos com os objetivos 
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pedagógicos que deveriam nortear sua escolha? Conteúdos são importantes, mas 

prioritariamente, é no pensar que estar o alicerce para o novo, é no pensar que está 

o alicerce para a democracia da interação social. Reconhecemos que nenhum ser 

humano consegue pensar sem um mínimo de informações, conceitos, analogias, 

conhecimentos, mas é emergente que se possa pensar para além dos limites e 

insuficiências postas em nossa realidade, pelo pensamento simplificador. 

Pensar significa, refletir sobre algo, ou algum objeto pleno de 

representações e significações. Pensar implica refletir os conhecimentos 

sistematizados pelos homens em sua estreita relação com a produção atual e 

perspectivas futuras. Destarte, implica refletir conjuntamente, a cultura, as obras, as 

ações, os valores, a formação humana, o sentido de suas territorialidades e 

vivências intrínsecas na relação que a sustenta e a mantém.

Pensar é um caminho para o entendimento, a informação e a apropriação de 

um conjunto de habilidades, noções, valores e formas que conduzem a uma outra 

forma de pensar e agir menos caótica e sincrética e isso depende de nossas opções 

teórico-metodológicas, dos diferentes métodos e estratégias que utilizamos na 

promoção da aprendizagem, de nossa forma de entendimento de mundo e opção 

política, ética e solidária. Reforçar e/ou negar a natureza dos saberes geográficos 

dos alunos na elaboração de novo conhecimento? Legitimar e/ou não o papel da 

dominação na efetivação de um currículo concreto? A “realidade” é fruto de ações 

humanas concretas e/ou é coisa do conhecimento objetivo e abstrato? Como 

compreender a contradição e o imprevisível a partir de nossa convivência com eles?  

Como se relacionar com a dúvida e a incerteza da rede dos significados dialógicos 

inscritos nas ações cotidianas, institucionalmente educativas e, da perspectiva de 

seus atores? 

Essas são algumas das questões que nos levam a pensar que o nosso 

caminho está apenas começando, mas que, certamente, qualquer conduta que 

tomemos deverá ser guiada por uma atitude pluralista sobre as teorias a respeito do 

indivíduo, da sociedade e do conhecimento. Isso indica que precisamos desenvolver 

um enfoque global do sistema de ensino, dos problemas do currículo e da vida nas 

instituições, incluindo idéias sobre as condições para a mudança educativa. 
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APÊNDICE A 

MODELO DE QUESTIONÁRIO QUANTIQUALITATIVO 

PESQUISA SOBRE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE GEOGRAFIA 

Mestranda: Marlene Macário de Oliveira- UFRN 

QUESTIONÁRIO: 

1ª PARTE: IDENTIFICAÇÃO GERAL 

1. Escola Municipal 

1 � Escola 1 
2 � Escola 2 

2. Ciclo: 

1 � 3º Ciclo Inicial 
2 � 3º Ciclo Final 

3. Turma: ____ 

4. Turno: 

1 � Diurno 
2 � Noturno 

5. Sexo 

1 � Masculino 
2 � Feminino 

6. Profissão: ___________ 

7. Data nascimento: ____ / ____ / ____  

8. Local do nascimento: 

1 � Zona urbana 
2 � Zona rural 

9. Reside: 

1 � Zona urbana 
2 � Zona rural 

10. Tipo de residência: 

1 � Própria 
2 � Alugada 
3 � Cedida  
4 � Outros: ____________ 

11. Com quem você mora:  
___________________________________ 

12. Quantas pessoas moram na sua casa?
___________________________________ 

13. Reside próximo a escola: 

1 � Sim 
2 � Não 

14. Estado civil: 

1 � Solteiro 
2 � Casado 
3 � Viúvo 
4 � Desquitado 
5 � Outros:_____________ 

15. Renda familiar: 

1 � Inferior a 1 salário mínimo 
2 � 1 salário mínimo  
3 � 2 salários mínimos 
4 � Acima de 3 salários mínimos 

16. Tem filhos? 

1 � Sim 
2 � Não 

16.1 CASO AFIRMATIVO, Quantos? ____ 

2ª PARTE:  DADOS COMPLEMENTARES 

17. Quais dos objetos abaixo você possui 
em casa: 

� Televisão  � TV a cabo 
� Antena parabólica � Computador  
� DVD   � Vídeo cassete 
� Jornal diário  � Mapas 
� Livros antigos 
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18. Que outras leituras você faz além do 
livro da escola: 

_____________________________________
_____________________________________ 

19. Assinale as atividades de lazer de sua 
preferência: 

� Assistir TV 
� Conversar com os amigos 
� Ficar nas proximidades de casa 
� Praticar esportes 
� Ir à igreja 
� Ir ao shopping 
� Ir ao cinema 
� Ler 
� Outros: __________________ 

20. Gosta de estudar: 

1 � Sim 
2 � Não 

21. Por que? (importância do estudo para 
você) 

_____________________________________
_____________________________________ 

22. Pretende continuar estudando até a 
universidade?  

1 � Sim 
2 � Não 

23. Por quê?  
_____________________________________
_____________________________________ 

24. Aponte duas disciplinas que você mais 
gosta:  

1ª.___________________________________ 
2ª.___________________________________ 

25. Aponte duas disciplinas que você 
menos gosta:  

1ª.___________________________________ 
2ª.___________________________________ 

25. Você gosta de estudar geografia? 

1 � Sim 
2 � Não 

26. Por quê? 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 

27. Na sua opinião para que serve o ensino 
de geografia? 

_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 

28. E a escola? 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 

29. Você utiliza os conhecimentos 
aprendidos na geografia em seu dia-a-
dia?  

1 � Sim 
2 � Não 

30. De que forma? 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 

31. Quantas pessoas moram na sua casa? 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 

32. A palavra geografia lembra o que para 
você? (Enumere quantas palavras você 
lembrar para caracterizar a geografia) 

_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
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APÊNDICE B 

PALAVRAS INDICADAS NO ENTENDIMENTO DA GEOGRAFIA 

TABELA 31 – FREQUÊNCIA DAS PALAVRAS INDICADAS NO ENTENDIMENTO DA GEOGRAFIA 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA PALAVRA freqüência % 

Planeta 32 11,4

Sol 8 2,8

Lua 4 1,4

Universo 4 1,4

UNIVERSO 

Estrela 2 0,7

Terra 23 8,2

Vulcão 12 4,3

Rochas 11 4,0

Relevo 10 3,6

Montanha 5 1,8

Continentes 4 1,4

Terremoto 4 1,4

TERRA 

Minerais 3 1,1

Rios 13 4,6

Água 6 2,1ÁGUA 

Oceano 5 1,8

CARTOGRAFIA Mapas 45 16

Plantas 3 1,1

Floresta 2 0,7VEGETAÇÃO 

Vegetação 2 0,7

Clima 6 2,1

Temperatura 6 2,1

Tempo 5 1,8
CLIMATOLOGIA 

Atmosfera 2 0,7

GEOGRAFIA DESCRITIVA 

PECUÁRIA Animais 3 1,1

Pessoas 9 3,2

Religião 7 2,5

População 5 1,8

Sociedade 4 1,4

Cultura 2 0,7

Política 1 0,4

SOCIEDADE 

Homem 1 0,4

Migração 3 1,1
MOVIMENTO 

Transporte 1 0,4

Países 18 6,4

Espaço Geográfico 18 6,4

Mundo 10 3,6

Economia 8 2,8

Cidades 5 1,8

Estado 3 1,1

Indústria 1 0,4

Lugares 1 0,4

Capital 1 0,4

Poluição 1 0,4

Soldados 1 0,4

GEOGRAFIA INFORMATIVA 

REGIONALIZAÇÃO 

Zona Rural 1 0,4
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TABELA 31 – FREQUÊNCIA DAS PALAVRAS INDICADAS NO ENTENDIMENTO DA GEOGRAFIA 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA PALAVRA freqüência % 

Paisagem 3 1,1

GEOGRAFIA INFORMATIVA Meio Ambiente 3 1,1

Natureza 2 0,7
PAISAGEM 

Horizonte 1 0,4

Ensino 3 1,1

Inteligência 2 0,7

Professores 2 0,7

Escola 1 0,4

Estudo 1 0,4

Exercícios 1 0,4

Ansiedade 1 0,4

Leitura 1 0,4

Livro 1 0,4

Pesquisa 1 0,4

Alegria 1 0,4

Provas 1 0,4

PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM – 

Trabalho 1 0,4

Nossa Vida 2 0,7
GEOGRAFIA NO DIA-A-DIA – 

Desemprego 1 0,4

Fonte: Pesquisa de Campo, 2005 
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ANEXO A 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS LIONS PRATA E DR. FRANCISCO BRASILEIRO. 

CAMPINA GRANDE/PB 
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