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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como princípio orientador o de compreender os conhecimentos geográficos 

de jovens universitários, expressos em conceitos sobre a cidade e o urbano, como indicadores 

de resultados de processos de ensino-aprendizagem na educação básica, notadamente no ensino 

médio. E, mais especificamente: analisar as propostas oficiais nacional, estadual e municipal 

de Teresina, para o ensino médio, como formadoras de currículo para o ensino de Geografia; 

identificar as concepções de cidade e urbano como conteúdos para o ensino de Geografia nos 

contextos do ENEM e dos livros didáticos de Geografia para o ensino médio;  conhecer o perfil 

socioeconômico dos jovens universitários recém-ingressos da UFPI-Teresina em diferentes 

graduações, na condição de sujeitos desta pesquisa; verificar componentes curriculares do 

ensino médio referentes ao conhecimento geográfico presentes na compreensão dos jovens 

universitários em relação ao espaço urbano e da cidade de Teresina; e definir elementos 

norteadores de diretrizes curriculares para o ensino de Geografia, tendo em vista práticas 

cidadãs. Para tanto, a pesquisa utilizou como principais referências teórico-metodológicas 

Vygotsky (2000, 2007) e Cavalcanti (2005, 2008, 2012, 2014a). O trabalho desses autores, em 

conjunto com outros escritores, colaborou para a formatação e utilização dos seguintes 

instrumentos:  pesquisa documental, pesquisa nas provas do ENEM, pesquisa em livros 

didáticos, questionário para jovens recém-ingressos, atividade para a verificação de 

conhecimentos científicos e cotidianos, bem como grupos de discussão; além das análises que 

foram sendo estruturadas de acordo com a coleta das informações. Nesse contexto, valeu-se, 

para as análises, da abordagem qualitativa, seguindo o método dialético. A pesquisa foi 

realizada em Teresina, no campus Ministro Petrônio Portela, da UFPI, durante os anos de 2015 

e 2016, e teve como sujeitos os jovens recém-ingressos dos cursos de Engenharia Elétrica (CT), 

Bacharelado em Direito (CCHL), Licenciatura em Pedagogia (CCE), Licenciatura em 

Educação Física (CCS), Medicina Veterinária (CCA) e Licenciatura em Matemática (CCN). 

Dentre as principais conclusões, constatou-se que os jovens, apesar de predominantemente 

restringirem-se aos conhecimentos empíricos sobre os aspectos urbanos e sobre a cidade de 

Teresina, forneceram, ao mesmo tempo, indícios de um ensino médio que ainda persiste na 

busca por resultados positivos em testes que são utilizados como indicadores nacionais de 

qualidade. É o caso, sobretudo, do ENEM, pois essa parece ser a opção de grande parte das 

escolas para que seus alunos tenham êxito em aprovações nas universidades. Além disso, 

verificou-se que um diagnóstico qualitativo estimula a autoavaliação dos jovens e fornece os 

indícios necessários para que se possa analisar o que eles conseguiram internalizar sobre os 

conhecimentos geográficos durante a educação básica, identificando, assim, como foi o 

processo de ensino-aprendizagem a eles submetido. Muito embora se reconheça que a capital 

do Piauí tem suas especificidades, sabe-se que muito do que for discutido em tais orientações 

pode contribuir para estudos de outras cidades brasileiras, o que dá uma dimensão nacional à 

tese. Por fim, nesta tese os órgãos competentes que gerenciam a educação encontram o que 

seria o passo inicial para realizar diagnósticos qualitativos com vistas a compreender e elaborar 

propostas que colaborem para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem em 

Geografia.  

 

 Palavras-chave: Ensino de Geografia. Cidade. Jovens universitários. Diagnóstico. Teresina. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research has as guiding principle to understand the geographical knowledge of university 

students, expressed in concepts about the city and the urban, as indicators of results of teaching-

learning processes in basic education, especially in high school. And, more specifically: to 

analyze the official proposals for high school in national, state and municipal level of Teresina, 

as a curriculum former for the teaching of Geography; to identify the city and the urban as 

contents for the teaching of Geography in the contexts of the ENEM and of the didactic books 

of Geography for the high school; to know the socioeconomic profile of the recently admitted 

young university student from the UFPI-Teresina, as subjects of this research;  to verify 

components of high school in relation to the geographic knowledge present in the understanding 

of university students in relation to the geographic space of the city of Teresina; And to define 

guiding elements of curricular guidelines for the teaching of Geography, in view of citizen 

practices. For this, the research used as main theoretical and methodological references 

Vygotsky (2000, 2007) and Cavalcanti (2005, 2008, 2012, 2014a). The work of these authors, 

together with other writers, contributed to the formatting and use of the following instruments: 

documentary research, research in the tests of ENEM, research in didactic books, questionnaire 

for young recently admitted, activity for the verification of scientific and everyday knowledge, 

as well as discussion groups; besides the analyzes which were being structured according to the 

collect of information. In this context, the qualitative approach was used for the analysis, 

following the dialectical method. The research was conducted in Teresina, Campus Minister 

Petrônio Portela, UFPI, in 2015 and 2016, and had as subjects the recently admitted young 

college student in the courses of Electrical Engineering, Bachelor of Laws, Pedagogy, Degree 

in Physical Education, Veterinary Medicine and Degree in Mathematics. Among the main 

conclusions, it was observed that the young people, although they were predominantly restricted 

to the empirical knowledge about the urban aspects and about the city of Teresina, they 

provided, at the same time, evidence of a high school which still persists in the search for 

positive results in tests that are used as quality national indicators. It’s the case, especially of 

ENEM, because this seems to be the option of the most schools in order to their students to be 

admitted in university. Furthermore, it was verified that a qualitative diagnosis stimulates the 

self evaluation of the young people and provides the necessary evidences to be able to analyze 

what they could internalize about the geographical knowledge during basic education, 

identifying, so, how was the process of teaching submitted to them. 

 

Keywords: Geography Teaching. City. Young university students. Diagnosis. Teresina. 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como principio orientador el de comprender los conocimientos 

geográficos de jóvenes universitarios, expresados en conceptos sobre la ciudad y el urbano, 

como indicadores de resultados de procesos de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza básica, 

notadamente en la enseñanza media. Y, más específicamente: analizar las propuestas oficiales 

nacionales, estatales y municipales de Teresina, para la enseñanza media, como formadoras de 

currículo para la enseñanza de Geografía; identificar la ciudad y el urbano como contenidos 

para la enseñanza de Geografía en los contextos del ENEM y de los libros didácticos de 

Geografía para la enseñanza media; conocer el perfil socioeconómico de los jóvenes 

universitarios recién ingresados de la UFPI-Teresina, en la condición de sujetos de esta 

investigación; comprobar los componentes del enseñanza media referentes al conocimiento 

geográfico presentes en la comprensión de los jóvenes universitarios en relación al espacio 

geográfico de la ciudad de Teresina; y definir elementos orientadores de directrices curriculares 

para la enseñanza de Geografía, teniendo en vista prácticas ciudadanas. Para logar los objetivos, 

la investigación utilizó como principales referencias teórico-metodológicas Vygotsky (2000, 

2007) y Cavalcanti (2005, 2008, 2012, 2014a). El trabajo de estos autores, en conjunto con 

otros escritores, colaboró para el formato y utilización de los siguientes instrumentos: 

investigación documental, investigación en las pruebas del ENEM, investigación en libros 

didácticos, cuestionario para jóvenes recién ingresados, actividad para la verificación de 

conocimientos científicos y cotidianos, y grupos de discusión; además de análisis que fueron 

estructurados de acuerdo con la recolección de las informaciones. En ese contexto, se valió, 

para los análisis, del abordaje cualitativo, siguiendo el método dialéctico. La investigación se 

realizó en Teresina, en el campus del Ministro Petronio Portela, de la UFPI, durante los años 

de 2015 y 2016, y tubo como sujetos los jóvenes recién ingresados de los cursos de Ingeniería 

Eléctrica (CT), Bachillerato en Derecho (CCHL), Licenciatura en Pedagogía (CCE), 

Licenciatura en Educación Física (CCS), Medicina Veterinaria (CCA) y Licenciatura en 

Matemáticas (CCN). Entre las principales conclusiones, se constató que los jóvenes, a pesar de 

predominantemente restringirse a los conocimientos empíricos sobre los aspectos urbanos y 

sobre la ciudad de Teresina, proporcionaron, al mismo tempo, indicios de una enseñanza media 

que aún persiste en la búsqueda de resultados positivos en las pruebas que se utilizan como 

indicadores nacionales de calidad. Es el caso, sobre todo, del ENEM, pues este parece ser la 

opción de gran parte de las escuelas para que sus alumnos tengan éxito en aprobaciones en las 

universidades. Además, se verificó que un diagnóstico cualitativo estimula la autoevaluación 

de los jóvenes y proporciona los indicios necesarios para que se pueda analizar lo que ellos 

pudieron internalizar sobre los conocimientos geográficos durante la educación básica, 

identificando, así, cómo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje la ellos sometido. Por último, 

en esta tesis los órganos competentes que generan la educación encuentran lo que sería el paso 

inicial para realizar diagnósticos cualitativos visando comprender y elaborar propuestas que 

colaboren para el mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en Geografía. 

 Palabras-clave: Enseñanza de Geografía. Ciudad. Jóvenes universitarios. Diagnóstico. 

Teresina. 
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Nós, os que escrevemos, temos na palavra humana, escrita ou falada, 

grande mistério que não quero desvendar com o meu raciocínio que é 

frio. Tenho que não indagar do mistério para não trair o milagre. Quem 

escreve ou pinta ou ensina ou dança ou faz cálculos em termos de 
matemática, faz milagre todos os dias. É uma grande aventura e exige 

muita coragem e devoção e muita humildade. Meu forte não é a 

humildade em viver. Mas ao escrever sou fatalmente humilde 

(LISPECTOR, 1969, p. 50).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O foco desta investigação é o conhecimento geográfico acerca da cidade, adquirido 

pelos jovens na educação básica, ensino médio, buscando-se também compreender em que 

medida é possível diagnosticar tal conhecimento na universidade, com sujeitos nela recém-

ingressos. A proposta de um diagnóstico sobre o processo de ensino-aprendizagem envolve 

desenvolver a compreensão do que os jovens conseguiram aprender, saber dos problemas 

referentes ao mesmo processo e pensar em medidas que contribuam para a melhoria do ensino 

de Geografia. 

Essa temática surgiu de algumas observações de situações vivenciadas por mim ainda 

como professora na educação básica e, mais recentemente, como professora de instituição de 

ensino superior.2 Assim, busco refletir sobre minha experiência como professora de educação 

básica, no ensino médio, o que em boa parte foi dividido na minha prática docente no ensino 

superior e, consequentemente, reverbera na minha atividade docente atual. 

 Começo, em minhas recordações, com o ano de 1998, quando pela primeira vez tive 

contato com a sala de aula na posição de professora. Eu estava com cerca de dezenove anos de 

idade, cursando o quarto semestre do curso de licenciatura plena em Geografia, na Universidade 

Estadual do Piauí – UESPI3. Nesse período, por duas razões assumi a docência: por precisar 

suprir minhas despesas pessoais e pela carência de professores para trabalhar na rede estadual 

de ensino. Dessa maneira, por meio de convênio entre o governo do Estado do Piauí e a 

Universidade Estadual do Piauí (local em que eu estudava), dezenas de jovens universitários e 

eu, na situação de bolsistas,4 tornamo-nos professores.  

 Lembro-me de que a mim foi dada a opção de escolher a escola em que iria trabalhar. 

Existiam muitas demandas por professores originadas com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBN –, que foi implantada em 1996 e estabeleceu a 

obrigatoriedade da educação básica, incluindo o ensino médio, aos jovens brasileiros. Dessa 

forma, muitas escolas passaram a oferecer mais esse nível de ensino. O meu critério de escolha 

foi a proximidade com minha então residência. Ademais, por concentrar cerca de dois mil 

alunos, existia uma demanda constante de professores para desempenhar a função docente com 

                                                             
2 O aprimoramento dessa temática passou pelas importantes contribuições dos colegas em grupos de discussões, 

ao longo do doutorado, sobretudo as feitas no Núcleo de Pesquisa em Ensino de Cidade – NUPEC – e no Núcleo 

de Pesquisa sobre o Currículo, Ensino e Formação de Professores de Geografia – NUCEF –, ambos sediados no 

LEPEG-IESA-UFG. 
3 O curso utilizava a terminologia “plena”. 
4 Atualmente essa categoria profissional é denominada professor celetista e o ingresso ao cargo ocorre mediante 

concurso público. 
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alunos que estudavam no ensino médio regular ou em cursos técnicos, dentre eles Magistério e 

Contabilidade. 

 Ao apresentar-me nessa escola, em razão da necessidade por professores, no mesmo dia, 

tive acesso às turmas, aos horários de trabalho e a algumas poucas informações de como 

proceder como professora. Foi tudo muito rápido e, de repente, vi-me na condição de 

estudante/trabalhadora. Nesse começo, era pouco preparada para lidar com os dilemas de sala 

de aula, tanto no que diz respeito ao trabalho de classe como ao tratamento didático dos 

conteúdos geográficos. Por essa razão, a minha principal fonte de consulta foram livros 

didáticos e pessoas amigas. Recorri ao apoio da coordenação da escola, que me auxiliou no 

manuseio com o diário escolar e com outras dicas muito valiosas. Em casa, tive a ajuda da 

minha mãe, que era professora do ensino fundamental e ministrava, nessa época, aulas de 

Geografia; e na universidade alguns colegas de curso que já eram professores também me 

ajudaram a pensar no plano de aula e em metodologias de ensino. 

 Nesse ínterim, vivenciei a dificuldade de entendimento, pelos alunos, da Geografia 

como um todo, desafio que partilhava com eles. Os conteúdos eram divididos de uma forma a 

separar a Geografia em três momentos de aprendizado: a Geografia do Piauí,5 a Geografia do 

Brasil e a Geografia Geral/Mundial. A sensação era de que as aulas produziam e reproduziam 

momentos estanques. Havia uma falta de interconectividade entre os conteúdos, o que pode ser 

explicado pelo fato de na escola trabalhar vários professores de Geografia. Esses docentes em 

geral ministravam aulas em apenas uma ou no máximo em duas séries do ensino médio, apesar 

de haver, para cada série, em média, nove turmas, distribuídas nos três turnos. 

Nessa escola, permaneci como professora por dez anos. Nos dois primeiros fui 

professora bolsista. Depois fui aprovado em concurso público e tornei-me professora efetiva. 

Ainda, na Secretaria Estadual de Educação, trabalhei como técnica de ensino e aprendizagem. 

Nessa função, visitei e participei do planejamento em diferentes escolas, o que me possibilitou 

conhecer a realidade dos três níveis da educação básica e ver como é difícil estabelecer uma 

articulação entre os conteúdos trabalhados em sala de aula no ensino médio com os ensinados 

em anos anteriores. Entender essa situação permitiu-me ter uma visão mais acurada sobre o 

funcionamento da educação básica. 

A minha experiência como professora da educação básica se dava pari passu ao meu 

aprendizado acadêmico: a graduação (entre os anos de 1996 e 2000), a especialização (em 2000) 

e o mestrado (2003 a 2005). O exercício do magistério também se deu junto com minha 

                                                             
5 A disciplina Geografia do Piauí foi obrigatória nas escolas estaduais até o ano de 2013, quando houve uma 

mudança no currículo.  
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experiência no ensino superior, quando pude trabalhar, após concluir a especialização, nos 

cursos de Geografia da UESPI, que funcionavam no período especial.6 Depois, fui professora 

substituta na UESPI (2006 a 2008) e na Universidade Federal do Piauí – UFPI. Nessa 

instituição, leciono desde 2009 como professora efetiva e participo de projetos ligados ao ensino 

de Geografia. Todas essas experiências foram fundamentais para consolidar minha escolha pela 

área de ensino de Geografia, porque entendi a complexidade de algumas questões nessa área. 

Deparei-me com muitos problemas referentes ao ensino de Geografia, ao longo da 

minha prática docente na Educação básica, dentre eles a dificuldade de se entender a construção 

de um pensamento geográfico. Igualmente, senti a necessidade de aprimorar meus 

conhecimentos e desenvolver o meu lado de pesquisadora e escritora, razão pela qual busquei 

um doutoramento na área de ensino. Precisava qualificar-me profissionalmente numa área em 

que eu gostasse de estudar e que pudesse realizar um trabalho com mais afinidade com o que 

eu estava lendo com mais afinco, nos últimos anos. Esse percurso me levou a pensar diferentes 

aspectos referentes ao ensino, à minha prática profissional como professora e a refletir sobre 

problemáticas que estavam diante de mim, mas que ainda precisavam ser desveladas. Por 

exemplo, em algumas ocasiões, na escola básica, ouvi dos próprios alunos que a Geografia é 

menos importante que outras disciplinas escolares como Português e Matemática. Na tentativa 

de explicar-lhes a dimensão do conhecimento geográfico e de como este é essencial para o 

cotidiano, percebi que os alunos sabiam sobre alguns assuntos que a Geografia trabalha, mas, 

na maioria dos casos, suas respostas demonstravam a distância do que é proposto pelo projeto 

maior que a educação geográfica intenciona. A esse respeito, Callai (2014, p. 61) ressalta que 

educação geográfica “significa desenvolver um pensamento espacial, e para tanto ter as 

ferramentas intelectuais para que os raciocínios geográficos oportunizem fazer a análise do 

mundo da vida”.  

Por conseguinte, logo no início do doutorado, a orientação dos trabalhos resultou no 

desenvolvimento de algumas inquietações que eu tinha como professora da escola básica e de 

algumas questões iniciais que se definiram como problemática da pesquisa. 

Essa situação institui a necessidade de analisar como é realizado o ensino de Geografia 

e compreender qual o sentido que essa área de conhecimento exerce na vida dos jovens. 

Ampliando esse entendimento, tem-se, por meio dos estudos da Didática dessa disciplina, nas 

últimas décadas, a identificação de inúmeras recomendações para a escola básica. Tais 

recomendações buscam garantir que o ensino seja significativo para a vida do aluno, que 

                                                             
6 Curso de licenciatura plena presencial que funcionava nos meses de julho e agosto e de janeiro a fevereiro. 
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proporcione instrumentos simbólicos, tais como conhecimentos, conceitos e informações para 

que os jovens possam desenvolver um pensamento geográfico que lhes ajude a compreender o 

mundo, seu lugar de vida cotidiana e seu relacionamento com este.  

Porém, há indícios de que essas propostas nem sempre têm se efetivado na prática de 

ensino por diferentes razões, podendo-se citar desde questões referentes às fragilidades da 

estrutura das escolas até os problemas quanto à formação e atuação dos professores de 

Geografia. É possível, no entanto, perceber que houve avanços e que a Geografia tem procurado 

se materializar na escola com propósitos que ultrapassem a simples memorização de dados e 

informações sobre diferentes lugares do mundo.  

Nota-se, por essa razão, que a contribuição da ciência geográfica para a formação básica 

dos alunos tem sido mais efetiva, resultando na apropriação significativa de importantes 

conhecimentos e conceitos e na construção do pensamento geográfico por parte desses alunos. 

Esses conceitos podem compor um pensamento teórico-conceitual capaz de orientar suas vidas 

para além da escola, para o cotidiano em diferentes escalas de tempo e espaço. Mas em que 

medida isso se efetiva? 

Uma das formas de investigar a realidade, objetivando responder a essa questão, pode 

ser a análise da cultura geográfica7 de jovens que recém terminaram o ensino médio, pela 

possibilidade de expressão de resultados de aprendizagem dessa disciplina ao longo da 

educação básica.  

Portanto, para essa análise, delimitou-se este estudo a dois momentos da vida 

educacional dos jovens: quando cursou ensino médio e quando ingressou na universidade. A 

intenção não é separar os dois momentos, e sim entender essas etapas como partes de um 

processo, algo que deve ocorrer numa sequência. Para tanto, a pesquisa foi realizada na 

universidade, ainda que igualmente se empreenda um estudo de resultados do ensino médio, no 

que concerne ao ensino-aprendizagem da Geografia, ao longo da Educação Básica.  

Diante da complexidade inerente aos estudos dessa ciência e para não expor o trabalho 

à generalidade, optou-se por considerar a cidade como categoria central de estudo. A cidade faz 

parte das relações cotidianas dos jovens, e significativa parte da população brasileira, segundo 

o Censo do IBGE de 2010 (BRASIL, 2010b), mora na cidade e não no campo. Ademais, grande 

                                                             
7 Para Pires (2013, p. 22), a cultura geográfica pode ser entendida “como uma rede de relações complexas e 

contraditórias que envolvem as vivências cotidianas dos sujeitos no e com o lugar. Ela é singular, tem uma 

dimensão individual, mas muitos dos seus referentes são sociais, combinando-se numa lógica global/local. É 

comandada pelos modos de ser e viver, de habitar e transitar, de trabalho e lazer, pelos valores e comportamentos, 

pelos projetos de vida, pelas demandas de sobrevivência e formas de sociabilidade, assim como pelas práticas 

espaciais e pelos modos (singulares) de uso e apropriação do espaço, seja ele o lugar habitado por esses sujeitos, 

o lugar de trabalho, de prática das atividades de lazer e de estabelecimento de relações de sociabilidade”. 
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parte dos conteúdos ensinados na educação básica tem relação direta com o espaço urbano. É 

nesse espaço social que está presente uma dinamicidade correspondente a um organismo vivo 

repleto de particularidades. Dessa forma, os estudos sobre cidade ultrapassam as barreiras 

ideológicas, teóricas e metodológicas de diferentes ciências. Não é à toa que a Sociologia, a 

Geografia, a História, a Economia, Arquitetura, Urbanismo e outros campos do saber científico 

veem a cidade como local de muitas possibilidades de pesquisas. Afinal, é nesse espaço que se 

torna mais evidente a vida em sociedade. A esse respeito, são oportunas as palavras de Lefebvre 

(2016, p. 79): 

O urbano se distingue da cidade precisamente porque ele aparece e se manifesta no 

curso da explosão da cidade, mas ele permite reconsiderar e mesmo compreender 

certos aspectos dela que passaram desapercebidos durante muito tempo [...] O urbano, 

isto é, a sociedade urbana, ainda não existe e, contudo, existe virtualmente; através 

das contradições entre o habitat, as segregações e a centralidade urbana essencial à 

prática social, manifesta-se uma contradição plena de sentido.  

 Nessa medida, a cidade e o espaço urbano são vivenciados no cotidiano dos jovens, 

razão por que não podem ser compreendidos de forma dissociadas. Seguindo esse raciocínio, 

como bem argumenta Lefebvre (2016), deve-se saber como se produz o espaço, para se 

compreender o conhecimento da vida em sociedade. Em suas palavras, trata-se do direito à 

cidade, o que implica e se aplica “um conhecimento que não se define como ‘ciência do espaço’ 

[...] mas como conhecimento de uma produção, a do espaço” (LEFEBVRE, 2016, p. 13). Para 

tal conhecimento, é fundamental compreender a vida cotidiana, onde está o centro dessas 

“práxis”. 

Todavia, apesar de ser um tema de caráter multi e interdisciplinar, acredita-se que a 

Geografia está em melhores condições de entender e desenvolver na escola os conteúdos 

referentes à cidade, pois as interferências da sociedade nesse espaço, que está em constante 

transformação, são mais suscetíveis à construção de um pensamento que inclua o cotidiano. 

Isso porque a Geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico em consonância com as 

interferências da sociedade. Com base nessa premissa, algumas outras questões que alimentam 

a problemática da pesquisa surgem: em que medida os alunos, ao terminarem o ensino médio, 

têm uma formação geográfica adequada que lhes possibilite o entendimento sobre a cidade? De 

que forma os estudantes compreendem a disciplina de Geografia como fundamental para 

introduzir conteúdos importantes para a sua vida cotidiana? 

Desse panorama surge a seguinte inquietação: como investigar de que modo se deu a 

aprendizagem? Assim, considerando a universidade como um dos lugares em que é possível 

encontrar jovens que concluíram a educação básica e que estão dando continuidade aos estudos, 

supõe-se que os jovens ingressantes em diferentes cursos de graduação seriam os mais aptos a 
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participarem desta pesquisa. Para isso, conta o êxito obtido desses jovens em processos 

seletivos que têm como base o que foi ensinado e aprendido durante a educação básica, o que 

pode indicar a cultura educacional por eles constituída.8  

Outras questões também surgem, mas a que norteia este trabalho é a seguinte: Os alunos 

universitários, ao analisarem os problemas da cidade de Teresina e do espaço urbano em geral, 

podem indicar processos de aprendizagem em Geografia ao longo da educação básica? Dessa 

questão decorrem outras: Até que ponto as propostas oficiais para a educação básica de 

Geografia contemplam os conhecimentos dessa disciplina? Em que medida o ensino de 

Geografia na educação básica pode contribuir para a atuação cidadã dos jovens, 

independentemente da sua escolha profissional? 

Haja vista essas questões, delineia-se a seguinte tese: a construção de um pensamento 

geográfico na educação básica, notadamente sobre cidade e urbano, é diagnosticada na 

universidade com os conhecimentos expressos pelos jovens recém-ingressos que exercerão 

qualquer profissão e desempenharão práticas cidadãs. 

Atendendo à hipótese de tese, estabeleceu-se o objetivo geral: compreender os 

conhecimentos geográficos de jovens universitários, expressos em conceitos sobre a cidade e o 

urbano, como indicadores de resultados de processos de ensino e aprendizagem na educação 

básica, notadamente no ensino médio.  

Como objetivos específicos, têm-se:  

− Analisar as propostas oficiais nacional, estadual e municipal de Teresina, notadamente 

para o ensino médio, como formadoras de currículo para o ensino de Geografia;  

− Identificar as concepções de cidade e urbano como conteúdos para o ensino de 

Geografia nos contextos do ENEM e dos livros didáticos de Geografia para o ensino 

médio; 

−  Conhecer o perfil socioeconômico dos jovens universitários recém-ingressos da UFPI-

Teresina em diferentes graduações, na condição de sujeitos desta pesquisa;  

                                                             
8 Os jovens matriculados em universidades e/ou faculdades passaram por processos seletivos, com destaque, depois 

da reforma do ensino médio (BRASIL, 2000), para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM –, o que lhes 

garantiu sua ascensão às instituições de ensino superior. Quase todas as universidades e institutos federais, bem 

como as universidades estaduais e filantrópicas no Brasil, utilizam o resultado dos alunos nesse exame como 

critério total ou parcial para o acesso a diferentes graduações em universidades. Sabe-se, também, que instituições 

privadas o aceitam como forma de aprovação de alunos em seus cursos. De certa forma, o ENEM tem sido adotado 

como padrão de avaliação, o que significa que, em uma escala mais ampla, a maioria dos jovens que estão nas 

universidades, nos últimos anos, obteve êxito nessa prova.  
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− Verificar componentes curriculares do ensino médio referentes ao conhecimento 

geográfico presentes na compreensão dos jovens universitários em relação ao espaço 

urbano e da cidade de Teresina;  

− Definir elementos norteadores de diretrizes curriculares para o ensino de Geografia, 

tendo em vista práticas cidadãs. 

Cabe ressaltar que a investigação da hipótese de tese poderia ser realizada em qualquer 

universidade brasileira, contudo, por quatro razões foi escolhida a Universidade Federal do 

Piauí. A primeira diz respeito ao fato de ser lugar da minha vida cotidiana, considerando que 

sou professora da Universidade Federal do Piauí – UFPI – e, nessa perspectiva, é um local que 

me permite ter mais acesso às informações, algo que foi extremamente necessário para o 

desenvolvimento deste trabalho. A segunda razão condiz com a necessidade de pensar o ensino 

de cidade para Teresina, capital do Piauí, visto que a UFPI tem um mestrado acadêmico de 

Geografia e uma das linhas de pesquisa está relacionada ao ensino. A terceira razão, não menos 

importante, deve-se ao fato de a UFPI9 ter sido a primeira universidade no estado, o que lhe 

confere importância econômica e social para a sociedade teresinense, e a maior quantidade de 

alunos em relação às demais universidades do Piauí. 

A quarta razão relaciona-se com a frase de Santos (2008, p.314): “cada lugar é, à sua 

maneira, o mundo”. Em outros termos, ao se estudar a cidade de Teresina, é possível entender 

e propor algumas intervenções para escolares que possam discutir os contextos existentes na 

cidade de sua vivência, na perspectiva de entender outras cidades. Por essa razão, tal cidade 

representa um recorte espacial que possui singularidades e conexões com outras cidades, o que 

remete ao tratamento holístico do espaço geográfico. Com esse princípio, permeiam as análises 

as seguintes palavras de Santos (2008, p. 322), “com a modernização contemporânea, todos os 

lugares se mundializam”. 

Importante destacar que pesquisas realizadas pelo NUCEF10 mostram não existir 

trabalhos no âmbito da Geografia buscando saber, dos jovens que optaram por diferentes 

escolhas profissionais, como veem a Geografia Escolar, assim como inexistem pesquisas que 

tenham feito um diagnóstico do ensino de Geografia com tais jovens. Na maioria das 

dissertações e teses analisadas pelos pesquisadores do NUCEF que abordam o ensino de 

                                                             
9 A UFPI foi inaugurada em 1971. Atualmente, possui 98 cursos e cerca de 21.000 alunos. No campus de Teresina, 

a instituição possui quarenta cursos e cerca de 11.600 alunos. Disponível em: <www.ufpi.br> . Acesso em: 10 

mar. 2015. 
10 O NUCEF é formado por um grupo de doutorandos vinculados ao IESA-UFG. Sob a coordenação da Professora 

Drª Lucineide Mendes Pires, o NUCEF desenvolveu uma pesquisa sobre o estado da arte presente nas dissertações 

e teses publicadas nos 62 cursos de Pós-Graduação em Geografia no Brasil, recomendados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior – CAPES –, no período de 2014 a 2015. 
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Geografia, observou-se que os trabalhos se pautam em realizar estudos com sujeitos em 

contextos diferentes, mas que estejam diretamente ligados à graduação de Geografia. 

Complementarmente, como Instituição de Ensino Superior, não há registro de trabalhos na 

UFPI e nem em outras universidades brasileiras que tenham procurado desenvolver pesquisas 

evidenciando qualitativamente um diagnóstico da aprendizagem adquirido na Educação Básica 

acerca do ensino de Geografia em diferentes cursos de graduação com alunos recém-ingressos.  

Em razão da importância regional, a UFPI tem sido uma das escolhas dos que buscam 

pela formação superior em Teresina. Dessa forma, os sujeitos dessa pesquisa são os alunos 

matriculados no primeiro período em diferentes cursos oferecidos por essa Universidade. A 

amostra precisou ser delimitada, dado que os 42 cursos em Teresina (na ocasião da pesquisa, 

conforme Anexo A) são distribuídos em seis centros: Centro de Ciências da Natureza (CCN), 

com nove cursos; Centro de Ciências da Saúde (CCS), com seis cursos; Centro de Ciências 

Agrárias (CCA), com dois cursos; Centro de Ciências da Educação (CCE), com cinco cursos; 

Centro de Tecnologia (CT), com seis cursos, e o Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL), 

com quatorze cursos. 

Partiu-se do princípio de que qualquer curso de graduação, mesmo com sua diversidade, 

particularidade e complexidade, com alunos oriundos da escola pública ou da escola privada, 

de licenciaturas ou de bacharelados, poderia contribuir para fornecer as informações necessárias 

para demonstrar a tese principal, que busca diagnosticar resultados do processo de ensino e 

aprendizagem na educação básica acerca dos conhecimentos geográficos. Considerando a 

diversidade maior de sujeitos como importante informação para testar a hipótese, resolveu-se 

delimitar a amostra e escolheu-se em cada centro um curso, aquele com o maior número de 

alunos matriculados e que tivesse interesse em participar da pesquisa.  

Para a escolha dos cursos seguiram-se os dados referentes às matriculas dos alunos do 

período 2015.1, visto que os dados do período 2015.2, por ocasião da pesquisa, ainda não 

estavam disponíveis. Desse modo, os cursos selecionados e a quantidade de alunos ingressantes 

são os seguintes: Medicina Veterinária (CA), com 38; Engenharia Elétrica (CCT), com 37;11 

Educação Física (CCS), com 45; Direito (CCHL), com 106; Pedagogia (CCE), com 106; e 

Matemática (CCN), com 44. No total, 376 alunos12 (Anexo A). 

                                                             
11 Nesse período, o curso de Engenharia Mecânica teve 39 alunos matriculados, mas por causa da falta de contato 

com a coordenação do curso e ao mesmo tempo, pelo aceite da coordenação do curso de Engenharia Elétrica, 

resolveu-se realizar a pesquisa nesse último curso. 
12 As participações dos alunos em cada etapa da pesquisa se deram de forma diferente, conforme poderá ser 

considerado em cada capítulo que trata dos resultados das análises dos dados. 

http://www.ufpi.br/cca/
http://www.ufpi.br/cca/
http://www.ufpi.br/cchl
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Destaca-se que os participantes foram esclarecidos acerca da aprovação da pesquisa pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás – UFG (CAAE nº 46362415.0.0000.5083), 

conforme o Anexo B. Por isso, todos os partícipes e/ou os que eram os seus responsáveis legais 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – (para os responsáveis pelos 

menores de 18 anos) e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (para maiores de 

18 anos). Tais termos trazem explicações sobre o aceite de publicação das informações e a 

garantia, dentre outros direitos, do sigilo das informações, da liberdade de se recusar a 

responder a questões que possam causar constrangimento em entrevistas e questionários e do 

direito de pleitear indenização (reparação de danos imediatos ou futuros), garantida por lei, 

decorrente da participação na pesquisa. Além disso, apresenta os contatos de e-mail e telefones 

do Comitê de Ética e da pesquisadora responsável (Apêndice A e B). Também foi esclarecido 

que as coordenações dos cursos envolvidos na pesquisa assinaram uma carta de anuência 

(Apêndice C). 

Para atender à problemática, aos objetivos propostos e à hipótese de tese levantada, 

assim como pensar nos sujeitos desta pesquisa, optou-se pelo emprego da abordagem 

qualitativa para o tratamento e análise das informações. Com isso foi possível utilizar diferentes 

técnicas e instrumentos de pesquisa, buscando “identificar as motivações que levam os sujeitos 

sociais ao exercício de suas práticas espaciais” (SOUZA JÚNIOR, 2009, p. 30).  

Para tanto, os instrumentos utilizados para a coleta das informações foram: pesquisa e 

leitura dos PCN referentes à Educação Básica, pesquisa em provas do ENEM, pesquisa em 

livros didáticos, questionário para jovens recém-ingressos, atividade para a verificação de 

conhecimentos científicos e cotidianos, e grupos de discussão. 

Foram objeto de leituras diferentes documentos que tratam do tema. Destacam-se as 

propostas oficias nacionais para a educação brasileira, bem como as propostas estaduais e do 

município de Teresina.  

A pesquisa também envolveu a leitura e análise de alguns livros didáticos adotados pelas 

escolas de ensino médio da rede estadual em Teresina, conforme o Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD de 2012 (BRASIL, 2011)13. Esses livros fazem parte de duas coleções, cada 

uma com três volumes: Fronteiras da Globalização: o mundo natural e o espaço humanizado; 

e Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização.14 Para dar suporte à análise 

                                                             
13 As informações sobre o PNLD de 2012, quanto à distribuição, valores e quantidades dos livros, foram 

organizadas e publicadas pelo MEC no ano seguinte (2013). Disponível em: <www.fnde.gov.br>. Acesso em: 12 

fev 2015. 
14 Essas duas coleções foram as mais adotadas no estado do Piauí em 2013. Coincidentemente, também foram as 

mais adotadas em âmbito nacional. 
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tanto dos documentos e dos livros didáticos quanto das respostas dos jovens sujeitos da pesquisa 

aos instrumentos de coleta de informações, a análise desse material se deu com base na Teoria 

de aprendizagem de Vygotsky (2000, 2007) e Cavalcanti (2005, 2008, 2012, 2013, 2014a). 

Os parâmetros de análise foram estabelecidos por meio da categorização das respostas 

dadas aos questionários, às atividades e aos grupos de discussão. Nesse sentido, o questionário 

foi aplicado para identificar os aspectos socioeconômicos dos jovens e realizar o levantamento 

sobre a disciplina escolar de Geografia. Especialmente, procurou-se entender os conhecimentos 

dos jovens sobre a cidade de Teresina. 

Para analisar o conhecimento expresso pelos jovens, por meio dos resultados coletados 

nos questionários, as atividades de verificação de conhecimento e grupo de discussão foram 

centradas no objetivo de identificar conceitos científicos ou conceitos cotidianos15 

(VYGOTSKY, 2000). Nesse aspecto, é bom lembrar das seguintes palavras de Bakhtin16 (2006, 

p. 116): “O grau de consciência, de clareza, de acabamento formal da atividade mental é 

diretamente proporcional ao grau de sua orientação social”. Isso corrobora a ideia da produção 

social do conhecimento, algo que para Vygotsky é essencial, ao se procurar entender como se 

deu a construção do pensamento a ser expresso pelas palavras. Conforme Bakhtin (2006, 

p.121), “os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência da arte e da religião 

cristalizam-se a partir da ideologia do cotidiano”. A esse respeito, o tradutor Paulo Bezerra, no 

prólogo à obra de Vygotsky (2000, p. 14), assim se refere: 

Vigotski revela profunda sintonia com Mikhail Bakhtin em vários aspectos da 

interpretação da relação entre o significado e o sentido da palavra. Ao perceber que o 

significado das palavras muda, que o sentido é móvel, mais amplo e mais rico que o 

significado, e que todo comportamento humano é mediado por signos, Vigotski 

ombreou com Bakhtin e antecipou algumas das descobertas mais importantes da 

linguística moderna.  

Logo, a atividade para a verificação de conhecimentos científicos e espontâneos teve 

como critério a metodologia que Vygotsky (2000) utilizou em seus experimentos, isto é, a 

técnica de concluir orações interrompidas pelas palavras “porque” e “embora”. Nessa atividade, 

que foi posterior à aplicação do questionário, teve-se também o objetivo de entender o porquê 

da prevalência de uma resposta, na percepção geral dos jovens sobre o calor na cidade, dado 

                                                             
15 A tradução do livro A construção do pensamento e linguagem, de autoria original de Vygotsky (2000), utiliza a 

palavra “espontâneo”. Tal palavra pode ser entendida na língua portuguesa como algo que ocorreu naturalmente, 

porém nenhum conhecimento é construído de forma linear. Por essa razão, para a presente tese, quando for 

possível, substitui-se a palavra espontâneo pela palavra cotidiano, tão bem trabalhado por Cavalcanti (2013), 

quando se reporta às relações sociais. 
16 Segundo Kimura (2014, p. 135), o “pensamento bakhtiniano mantém-se próximo da matriz originada no 

marxismo, ao colocar como ponto basilar as análises sobre as ideologias oficiais e ideologias do cotidiano”. 



28 

 

esse resultante e constante do questionário (apontado no capítulo 3). Outro marco do 

questionário foi que os jovens tiveram dificuldades em responder sobre as representações 

cartográficas da cidade de Teresina, algo que foi investigado pela última questão da atividade. 

Com a intenção de entender como os jovens constroem o pensamento geográfico sobre 

a cidade e qual a contribuição da Geografia escolar para isso, optou-se por desenvolver esta 

pesquisa seguindo as orientações teórico-metodológicas recomendadas por Vygotsky (2000, 

2007) e Cavalcanti (2014a). Isso porque se corrobora com seu pensamento, de que o 

conhecimento é internalizado, não segue uma linearidade17 e que se aprende pela conectividade 

ou encaixe numa rede ampla de fatores, mediados pela importância, utilidade e outras 

particularidades inerentes. Tais particularidades são priorizadas por cada indivíduo, pelo 

momento histórico e político que a sociedade vivencia e são conectados a cada fenômeno social, 

cultural, natural e/ou outros. Por conseguinte, o conhecimento científico ensinado na escola é 

construído por uma cadeia de associações que se conectam a ponto de construir um pensamento 

(VYGOTSKY, 2000). 

Depois da análise das respostas fornecidas pela atividade, seguiu-se a realização das 

entrevistas por meio dos grupos de discussão, tendo por base as produções discursivas. Os 

grupos de discussão se justificam por se tratar de um momento em que os sujeitos expressarão 

suas vivências na cidade. Nessa medida, considera-se que, se por um lado a linguagem falada 

revela o pensamento, a linguagem escrita, por ser mais elaborada, colocará em evidência 

aspectos relativos à construção do pensamento desses jovens, conforme assevera Vygotsky 

(2000, p. 485): “a palavra é o fim que coroa a ação. O pensamento e a linguagem são a chave 

para a compreensão da natureza humana”. 

De acordo com Vygotsky (2000), ao se analisar o aprendizado pelas situações-problema 

que foram elaboradas para a obtenção de respostas discursivas, corre-se o risco de observar 

apenas o momento atual e negligenciar o aprendizado em formação. Além disso, o pensamento 

realiza-se na palavra e, para compreender o discurso do outro, tem-se de entender a linguagem 

falada. Por conseguinte, os grupos de discussão compostos por jovens universitários 

teresinenses foram organizados por meio de encontros realizados em cada centro de ciências da 

UFPI-Teresina, com a intenção de evidenciar tal linguagem. 

Segundo Turra Neto (2011), nos grupos de discussão, o mediador pode seguir um roteiro 

de questões com tempo restrito a cada uma delas. No grupo não há a preocupação com o 

                                                             
17 Entende-se ensino linear como aquele que não prioriza a troca de informações pelo diálogo entre os professores, 

alunos e a gestão escolar. Ocorre geralmente por uma imposição mais centralizada, sem as devidas reflexões acerca 

do processo ensino-aprendizagem de cada escola. 



29 

 

consenso, e sim a mobilização para que todos se expressem e emitam seus pensamentos. Ainda 

sobre esse aspecto, Pires (2013) destaca a necessidade de a escrita do mediador ser a mais fiel 

possível. Por isso, foi utilizado um diário de anotações, que extrapolou o roteiro inicial de 

observações. 

 Para identificar se houve a internalização do conhecimento científico ou se houve um 

entendimento do cotidiano, vale assinalar que Vygotsky (2000) pondera que uma das principais 

diferenças entre esses tipos de conhecimentos está no curso do desenvolvimento dos conceitos. 

A partir do momento em que o sujeito fala sobre determinado assunto, suas palavras podem 

indicar se ele desenvolveu um pensamento científico ou cotidiano, de acordo com as 

terminologias por ele utilizadas e/ou palavras empregadas para se expressar. O autor defende 

que, para o aluno internalizar o conceito para além da simples memorização, ele precisa de 

atenção arbitrária, memória lógica, abstração, comparação e discriminação. O conhecimento 

cotidiano, de sua parte, é caracterizado pela falta da tomada de consciência na ação. 

A tomada de consciência significa generalização, o que, por sua vez, representa a 

formação de um conceito. Isso exprime que, quando se fala em uma tomada de consciência 

pautada no arranjo científico, ou seja, que não foi produzida apenas cotidianamente na vivência 

do sujeito, tem-se uma generalização ou a capacidade de diferenciar um fato ou fenômeno 

expresso por palavras que foram internalizadas e houve a consciência de que isso ocorreu e, por 

conseguinte, se deu a sistematização de conceitos. 

A segunda fase da pesquisa trata da exploração do material produzido, que consiste na 

leitura, sistematização e categorização. A categorização é a parte notória dessa etapa, porque 

foi o momento inicial da análise das informações. Ela se desenvolveu após a análise das 

interpretações referentes aos questionários que foram aplicados para os 85 alunos que se 

dispuseram a participar voluntariamente da pesquisa e que estavam com até 29 anos.18   

Na categorização foram agregadas as frases e palavras de acordo com a semelhança 

contextual entre elas. Depois, estas foram codificadas de acordo com uma temática não 

apriorística, ou seja, as categorias foram surgindo de acordo com as respostas dos sujeitos. Tais 

respostas foram se recortando “em unidades de registro (palavras, frases, parágrafos), procurou-

se não apenas compreender o sentido da fala dos entrevistados, mas também se buscou outra 

significação ou outra mensagem através ou junto da mensagem primeira” (SILVA; FOSSÁ, 

                                                             
18 Segundo a Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, Art. 1º, §1º, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre 

os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de 

Juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE –, são considerados jovens somente aqueles que têm 

entre 15 e 29 anos (BRASIL, 2013b). Apesar de existirem outros critérios para se definir o jovem, optou-se pelo 

uso do que está regulamentado por Lei. 
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2013, p. 3). Essa fase estendeu-se, também, à atividade, para análise de conhecimento, e aos 

grupos de discussão. 

A terceira fase consistiu da interpretação e análise geral. Nessa etapa, buscou-se 

compreender as respostas dos jovens e as possíveis consonâncias com o referencial teórico, 

procedendo-se, em seguida, a análise dialética sobre os tipos de conhecimentos adquiridos pelos 

jovens na educação básica. Com base nessa discussão, apontaram-se caminhos para o ensino 

sobre cidade de Teresina com orientações de práticas cidadãs. 

De posse dos resultados, estruturaram-se cinco capítulos, além das considerações 

iniciais. O primeiro capítulo faz uma leitura sistemática sobre os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN e os currículos referentes ao estado do Piauí. Procurou-se compreender o que 

se espera da educação básica como um todo. No intuito de organizar como o pensamento sobre 

a Geografia na vida dos jovens pode ser construído, esse capítulo foi elaborado de acordo com 

o andamento da disciplina de Geografia e segundo o que propõem os parâmetros curriculares 

para a educação básica. Assim, procurou-se identificar a Geografia na educação infantil, os 

conteúdos geográficos nos níveis do ensino fundamental e médio e os conteúdos geográficos 

relativos ao estado do Piauí e à cidade de Teresina. 

O segundo capítulo aborda, de forma mais específica, a temática da cidade e, por 

conseguinte, os aspectos referentes ao espaço urbano. Para tanto, foi realizada a leitura que 

procurou identificar a palavra cidade nos PCN e nas provas do ENEM. Algo semelhante foi 

feito nos livros didáticos. Nesse caso, buscaram-se, nas duas coleções escolhidas, as imagens 

sobre as diferentes cidades apresentadas nos livros, para verificar como elas contribuem para a 

construção do pensamento acerca delas (as cidades). A análise consta de uma reflexão e diálogo 

com alguns autores que discutem o ensino de cidade e com os que trabalham com essa temática, 

com vistas a encaminhar elementos que contribuam para o entendimento do conhecimento 

cotidiano e do conhecimento científico, o que será abordado nos capítulos posteriores.  

O terceiro e o quarto capítulos tratam dos sujeitos que participaram da pesquisa e de 

suas expressividades sobre o ensino de Geografia (percepção e conhecimento), mais 

precisamente sobre a cidade de Teresina. Nesses capítulos procura-se demonstrar que é possível 

identificar nos jovens recém-ingressos que estudam na universidade os conhecimentos 

geográficos adquiridos na educação básica, notadamente sobre cidade. Tais capítulos são para 

a comprovação da hipótese desta tese. Assim, apresentam os resultados das análises de 

informações adquiridas por intermédio dos questionários, da atividade para verificação de 

conhecimentos que serviu para diagnóstico/análise de conceitos e dos grupos de discussão. 
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No quinto capítulo estão as conclusões acerca da hipótese de tese e as propostas para 

abordagens de conhecimentos científicos sobre o ensino da cidade, especialmente para 

Teresina, numa perspectiva de prática cidadã. É nesse capítulo que se propõe, em adição à 

proposta de Cavalcanti (2014a), significar o que é esse ensino. 

Nas considerações finais, é abordado o que se pretendeu de forma geral com a pesquisa, 

o que foi possível diagnosticar por meio dos instrumentos utilizados. São apontados os desafios 

para o ensino de Geografia na educação básica e são apresentadas sugestões para a realização 

de diagnósticos passíveis de serem desenvolvidos em universidades. Por fim, levantam-se mais 

algumas questões, que suscitam novos encaminhamentos, desse modo ratifica-se a relevância 

desta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a escola é o lugar onde as crianças e os jovens devem ter acesso ao 

conhecimento produzido pela humanidade, nós professores precisamos 

compreender o que e por que estamos querendo ensinar um ou outro 

tema. Daí que a Geografia, por meio das competências e habilidades 

que podem ser desenvolvidas, seja um conjunto de saberes que pode 

levar o aluno a construir a sua cidadania... É, portanto, uma matéria 

curricular que procura construir as ferramentas teóricas para as 

pessoas entenderem o mundo e para entenderem a si mesmas como 

sujeitos nesse mundo, reconhecendo a espacialidade dos fenômenos 

sociais (CALLAI, 2015, p.214). 
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1 O ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A CONSTRUÇÃO DE 

CONHECIMENTOS  

Este capítulo tem como plano de exposição abordar os conhecimentos geográficos que 

os sujeitos dessa pesquisa, os jovens universitários recém-ingressos, tiveram a oportunidade de 

aprender durante a educação básica, consideram-se os PCN – propostos desde a década de 1990. 

Porém, antes de abordar essa questão, é importante entender qual o propósito da escola básica 

em consonância com o que a normatiza, de acordo com as regulamentações estabelecidas em 

âmbito nacional. Dessa forma, organizaram-se as ideias deste capítulo em duas principais 

abordagens. A primeira tratou do contexto de formação da escola básica e da legislação que 

regulamenta o ensino de Geografia e a segunda informa sobre quais são os conhecimentos 

geográficos possíveis de serem adquiridos nos três níveis da educação básica, com um destaque 

para o estado do Piauí, sendo que, no capítulo seguinte, será abordada a temática cidade. 

1.1 O que se espera da educação básica: demandas de um processo histórico 

Entender o que se espera da educação básica19 significa aguçar alguns critérios 

possíveis de análises que se tornam opções de abordagens e estudos. Ou seja, pode-se pensar o 

que se espera da educação básica a partir de vários pontos de vista: dos alunos ou dos 

professores; da escola ou da comunidade; das instâncias não governamentais, internacionais ou 

do próprio governo; do que propõem os sindicatos; do que pensam os que não estudaram; e, 

ainda, dos que foram sujeitos diretos da introdução da educação básica no sistema educacional 

brasileiro, como os jovens que foram sujeitos desta pesquisa. Como era sabido que seriam 

necessárias várias pesquisas para atender a todas essas possibilidades, optou-se por desenvolver 

este capítulo discutindo as propostas oficiais para a educação básica nos termos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN (BRASIL, 1996). 

 Os três níveis da educação básica estabelecidos por essa lei são, conforme a LDBN de 

1996: a educação infantil como a base, o ensino fundamental como a fase intermediária e o 

ensino médio como a conclusão de uma educação voltada para a cidadania. Entretanto, como 

surgiram essas garantias e em que medida produziram efeitos para a configuração atual da 

educação básica brasileira? 

  Em princípio, é importante relembrar o contexto histórico marcado por alguns 

momentos que influenciaram, sobremaneira, o formato atual do sistema educacional brasileiro. 

                                                             
19 No Título V, Cap. I, sobre a composição dos níveis escolares, o Art. 21, o parágrafo Iº diz que a educação básica 

é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
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Ao referir-se a esse andamento da educação brasileira, e com base nos principais fatos relativos 

à história desse processo, há de se remeter, mesmo que de forma generalizante, aos contextos 

de 1930, 1960 e 1990 (o que parece configurar ciclos de trinta anos) para compreender como 

se construiu o pensamento do que seria a escola básica.20  

Em período anterior à década de 1930, não existia no Brasil um sistema regular de 

ensino garantido pelo poder público que abarcasse todo o território nacional, mas sim o forte 

desejo de serem estabelecidas práticas educacionais que permitissem o acesso livre e gratuito a 

uma educação comum a todos. Disso resultou uma inquietação por parte de alguns intelectuais 

acerca de uma educação democrática. Verificou-se, consequentemente, a possibilidade de 

formular leis que imputassem, sobretudo ao poder público, a responsabilidade de fornecer um 

sistema educacional de acordo com os moldes adequados aos anseios dos governantes da época 

(SANTOS; PRESTES; VALE, 2006). 

No que diz respeito ao projeto de educar o povo brasileiro, uma das primeiras medidas 

foi a criação, em 1930, do Ministério da Educação, com o nome de Ministério da Educação e 

Saúde Pública, o qual desenvolvia algumas atividades, tais como: saúde, esporte, educação e 

meio ambiente. Até então, os assuntos ligados à educação eram da responsabilidade do 

Departamento Nacional do Ensino, vinculado ao Ministério da Justiça (BRASIL, 2015). 

Conforme Vidal (2013), na década de 1930, o cenário do país foi marcado pela busca 

de uma escola acessível e gratuita a todos. Isso motivou a produção do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, assinado por ilustres à época, entre os quais se incluíam Cecília Meirelles, 

C. Delgado de Carvalho, Anízio Teixeira e outros. Tal Manifesto, apesar de apresentar os 

problemas referentes ao contexto político e socioeconômico da época, como a falta de acessos 

à escola e à educação de qualidade e gratuita, ficou comprometido com o discurso 

“expansionista e nacionalista governamentista”. Essa situação influenciou significativamente a 

legislação brasileira, notadamente quando introduziu de forma intensa o discurso da 

produtividade e o incentivo à profissionalização e expansão das escolas públicas.  

Ademais, o cenário brasileiro da década de 1930 estava repleto de problemas estruturais, 

sociais e econômicos. Dentre eles, a migração do campo para as cidades, a intensificação da 

industrialização, expansão tecnológica e outras mudanças de um Brasil que caminhava para a 

urbanização, marcadamente no Sudeste. Nesse sentido, o Manifesto dos Pioneiros favoreceu o 

projeto da Escola Nova, que tinha, em seus preceitos, o apelo ao esforço e talento individual, 

                                                             
20 As décadas de 1930, 1960 e 1990 são as mais citadas quando se procuram informações sobre a história da 

educação brasileira no séc. XX, sobretudo quando se têm por fonte os documentos relativos à regulamentação 

legal da educação brasileira, disponibilizados em www.mec.gov.br. 
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sendo que cabia ao Estado a responsabilidade de expandir o ensino profissionalizante e 

aumentar as ofertas de escolas para educar mais brasileiros. 

Esse momento histórico tem seus reflexos em vários outros acontecimentos ligados à 

educação brasileira, como a orientação do que hoje se entende como educação básica. No 

documento que trata da transcrição do Manifesto dos Pioneiros, pela Revista Histedbr (2006, 

p. 197), tem-se a seguinte menção: 

A escola primária que se estende sobre as instituições das escolas maternais e dos 

jardins de infância e constitui o problema fundamental das democracias deve, pois, 

articular-se rigorosamente com a educação secundária unificada, que lhe sucede, em 

terceiro plano, para abrir acesso às escolas ou institutos superiores de especialização 

profissional ou de altos estudos. 

 Essa orientação pôs como destino à educação brasileira uma ideia de contínuo 

educacional, algo importado de outros modelos de escolarização, especialmente os oriundos do 

pensamento de John Dewey, norte-americano que influenciou diretamente Anízio Teixeira, um 

dos principais responsáveis pelo manifesto de 1932 (SANTOS; PRESTES; VALE, 2006). A 

argumentação em torno dessa ideia prezava a preparação para oportunidades no mundo do 

trabalho e a elevação da profissionalização dos jovens brasileiros, acentua-se que, ao mesmo 

tempo, esses jovens poderiam ter acesso aos meios culturais. Assim, o Brasil avançava por dar 

acesso à escolarização a muitos, e a escola se tornava mais um espaço de controle. 

 Apesar de ter influenciado fortemente as políticas educacionais da época, foi necessário 

ratificar o primeiro manifesto por meio de um segundo, com a finalidade de firmar a propositura 

de uma escola acessível a todos os brasileiros. Isso ocorreu em 1959 e foi assinado por 189 

pessoas. Dentre elas estavam as mesmas pessoas que participaram da elaboração do primeiro 

manifesto, além de novos adeptos que defendiam, entre outras medidas, que o Estado se 

esforçasse, proporcionasse maior zelo pelos aspectos sociais que envolvessem o contexto 

escolar e garantissem o direito a uma escola democrática (SANTOS; PRESTES; VALE, 2006). 

 Nesse ínterim, influenciada pelos manifestos e pela então Constituição Nacional (1946), 

é instituída a primeira Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, em 1961. Ela representou 

novas expectativas, ao mesmo tempo em que concretizou antigas frustrações por parte dos 

educadores e da sociedade de forma geral. A lei inovou, ao descentralizar a administração e 

orientação pedagógica, dar à União o papel de ditar a organização da educação nacional e 

consolidar o projeto da educação brasileira centrado em ensino primário, ensino secundário e 

ensino superior (BRASIL, 1961).  
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A fim de não negligenciar a educação21 e com vistas à profissionalização, foi criado o 

Conselho Nacional de Educação (SANTOS; PRESTES; VALE, 2006). As decisões tomadas 

por esse conselho, apesar de terem uma inclinação democrática, ainda deixavam claros indícios 

de um ensejo educacional voltado ao favorecimento das elites brasileiras, quando não 

estabelecia a obrigatoriedade do ensino secundário. Isso posto, na maioria das vezes, apenas os 

que tinham condições financeiras acessavam essa etapa de ensino. 

Consequentemente, o hiato da desigualdade aumentou significativamente com a 

regulação do sistema educacional, visto que muitas regiões brasileiras não tiveram acesso 

igualitário à escola de qualidade. Assim, as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por 

intensos movimentos sociais, pela educação e contra a ditadura militar, que governava o Brasil. 

Tais movimentos culminaram na defesa, entre 1983 e 1984, de eleições diretas para o cargo de 

Presidente da República, o que ficou conhecido como “Diretas Já”. A vontade pelo regime 

democrático e livre foi apoiada pelo povo brasileiro, que esperava por mudanças profundas nos 

cenários político e econômico, uma delas foi a Constituição Federal, que passou a ser 

reformulada e, em 1988, foi promulgada.  

A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) repercutiu diretamente na formatação do 

modelo atual de educação no Brasil, o que é evidenciado no Art. 210, que diz: “serão fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. Destaca-se também 

o Art. 208, que trata como dever do Estado a garantia do ensino obrigatório, de qualidade e 

gratuito. Foi com essa Constituição que os trabalhos desenvolvidos pelos distintos órgãos do 

governo, tais como a Câmara de Educação Básica (CNB), com o apoio de várias entidades não 

governamentais, começaram a traçar as direções e formatar currículos para uma almejada 

educação nacional básica e comum. Essa, por sua vez, deu suporte à criação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996). 

 No bojo da LDBN (1996), havia o indicativo da existência de um sistema único de 

Educação Básica, isso quer dizer que, a partir dessa lei, a educação brasileira seria comum a 

todos, de forma gratuita e com acesso à formação básica até o ensino médio. Tal ensino incluiria 

conteúdos disciplinares e outros aspectos que envolveriam a escola como um todo. Nas palavras 

de Cury (2002, p. 170): “A própria etimologia do termo base nos confirma esta acepção de 

                                                             
21 Dentre as muitas funções do Conselho Nacional de Educação – CNE –, como colegiado, tem-se a de colaborar 

na formulação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e de 

assessoramento ao Ministério da Educação. Disponível em: < portal.mec.gov.br>. Acesso em: 22 maio 2017. 
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conceito e etapas conjugadas sob um só todo. Base provém do grego básis, éos e significa, ao 

mesmo tempo, pedestal, suporte, fundação e andar, pôr em marcha, avançar” (Grifo do autor). 

À educação básica caberia, de acordo com o Art. 22 da LDBN, desenvolver o educando 

por meio de uma formação comum, ao mesmo tempo indispensável para o projeto maior do 

ensino: viver de forma cidadã com condições reais de inserção ao mercado de trabalho e/ou nos 

estudos posteriores. Desse modo, considera-se a prerrogativa de uma educação pertencente a 

um sistema que teria padrões previamente elaborados.  

Propor uma educação básica no Brasil significa estabelecer orientações que servirão a 

todos os tipos de lugares, o que inclui contextos de diferentes cidades, no território nacional, o 

que faz pensar nas consequências da tentativa de padronização de um sistema educacional. Na 

intenção de se resguardar dos possíveis efeitos negativos dessa possível realidade, a LDBN 

(BRASIL, 1996) deixa claro que a sistematização dos currículos deverá ser resultante de uma 

“colaboração” entre Estados, Distrito Federal e os Municípios (Art. 9º, IV). Reforça-se que a 

LDBN traz princípios e normativas para a Educação Básica e propõe a criação de diretrizes 

curriculares. Então, as diretrizes estabelecem a base de estratégias de ensino-aprendizagem para 

todas as redes de ensino e, igualmente, para as modalidades que visam ao atendimento das 

necessidades dos sujeitos (crianças, jovens e adultos) envolvidos, quer para as pessoas do 

campo, da cidade ou sociedade indígena. Elas regulamentam os documentos que compõem a 

estrutura legal da educação brasileira. Na tentativa de garantir a expansão dos níveis de ensino 

conjugadas a um currículo em uníssono, foram elaborados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para cada nível da educação básica, com sugestões de conteúdos, 

metodologias e abordagens didáticas para cada disciplina escolar.  

A impulsão da crise econômica, política e social da década de 1990, momento em que 

o Brasil estava no início do sistema democrático e não tinha um projeto efetivo para nortear a 

educação brasileira, contribuiu para o surgimento de propostas para um currículo nacional. Não 

muito indiferente a essa situação estava o anseio dos financiadores externos, sobretudo com o 

apoio da Unesco.22 Ainda sobre as políticas públicas e curriculares voltadas para a educação, 

autores como Charlot (2005) e Libâneo (2016) têm defendido que os organismos internacionais 

(OCDE, Banco Mundial...) comungam da ideia de que o desenvolvimento econômico de um 

país seria a única condição necessária para o desenvolvimento social. Tal fundamento, no 

                                                             
22 No período de 1990, o Brasil participou da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de 

Jomtien – 1990), que foi realizada na Tailândia e convocada pelo Banco Mundial e outros órgãos internacionais. 

No Brasil, uma das principais consequências foi a elaboração dos PCN. Disponível em: 

<www.educabrasil.com.br/conferencia-de-jomtien>. Acesso em: 5 maio 2015. 
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entanto, constitui-se como uma orientação economicista e tecnocrática que negligencia, por 

exemplo, a real função social, cultural e política da escola, porque atende às demandas 

econômicas, próprias das propostas neoliberais. Nesse aspecto, como os PCN orientam o ensino 

de Geografia?  

1.2 A proposta dos PCN para o atual ensino de Geografia 

 Apesar de a intenção não ser o aprofundamento no mérito da proposta dos PCN, 

entende-se que a orientação curricular que se prescreve nos documentos citados relaciona-se 

com o que se pratica no ensino de Geografia, sendo que a aceitação dessa orientação pode ser 

maior ou menor, o que dependerá da tessitura do arranjo escolar de cada lugar. Por isso, ao se 

analisar o ensino que se pratica é conveniente analisar também o que se prescreve, visto que 

ambos são tipos de currículo. Nesse prisma, o conceito de currículo é algo complexo23 e sua 

definição é muito desafiadora, pois há diversas formas de abordagens, em momentos distintos 

da história por diferenciadas correntes teóricas. O fato é que, conforme Lopes e Macedo (2011, 

p. 19), podem ser dados vários significados para o currículo, tais como: “a ideia de organização, 

prévia ou não de experiências/situações de aprendizagem realizadas por docentes/redes de 

ensino de forma a levar a cabo um processo educativo”.  

Na alegação de orientar um currículo básico e comum, os PCN foram construídos sob o 

discurso do avanço das tecnologias e da eminência do mundo globalizado em consonância com 

mudanças geográficas ocorridas durante a década de 1990. Embora com essa função, o próprio 

documento estabelece que as escolas, em conjunto com os professores e as secretarias de 

educação às quais eles estão vinculados, teriam autonomia24 para que as diferenças locais e 

regionais fossem levadas em consideração quando os currículos municipal ou estadual fossem 

elaborados. Em contrapartida, caberia ao governo federal avaliar e gerar indicadores referentes 

à qualidade do ensino no território nacional. 

Segundo o discurso contido nos PCN, esses documentos foram um dos resultados mais 

relevantes da LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996). Eles decorreram de amplo debate em torno do 

sistema educacional brasileiro, que em comparação com outras nações estava em demasiado 

                                                             
23Nas palavras de Silva (2013, p. 24), trata-se da “seleção dos conhecimentos historicamente acumulados, 

considerados relevantes em um dado contexto histórico e definidos tendo por base o projeto de sociedade e de 

formação humana que a ele se articula; se expressa por meio de uma proposta curricular na qual se explicitam as 

intenções de formação, bem como por meio das práticas escolares realizadas com vistas a dar materialidade a essa 

proposta”. 
24 O currículo prescrito é oriundo de políticas públicas que são propostas pelos governos, porém as políticas só 

funcionarão se o professor aderir a elas. Tal fato envolve muitas outras questões que estão relacionadas à 

autonomia docente, à formação política e à formação profissional, para citar alguns. 
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atraso no tocante à qualidade e acesso igualitário ao ensino nas regiões brasileiras. Os PCN 

representaram uma orientação para o ensino que favorecia a temática da cidadania e voltava-se 

para o aprendizado a partir da vida cotidiana, com vistas à aquisição de saberes das ciências 

aplicadas à realidade escolar, mas com a perspectiva interdisciplinar. Isso foi algo inovador. 

Contudo, os PCN estabeleceram significativas mudanças de ordem estrutural para o 

ensino das disciplinas escolares. A Geografia, nos PCN, aparece como disciplina a partir do 

ensino fundamental: nos quatro primeiros anos, em parceria com a disciplina de História, e nos 

outros quatro anos, a Geografia seguiria mais independente. Já no ensino médio, ela faria parte 

das ciências humanas.25 Essa divisão permaneceu até a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 

2010 (BRASIL, 2010a), que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

fundamental de nove anos.26 

Portanto, desde sua implementação, a LDBN (BRASIL, 1996), que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os níveis da educação básica, passou por alguns 

ajustes que incluíram modificações, complementações e inovações ocorridas durante o período 

de 1997 a 2012. Dessa revisão resultou uma nova publicação em 2013 e pelas DCN a disciplina 

de Geografia passou a fazer parte da área de conhecimento das ciências humanas, desde o 

ensino fundamental. Nesse nível de ensino, ela compartilha espaço com a disciplina de História 

e, no ensino médio, com as disciplinas de História, Filosofia, Ensino Religioso e Sociologia.  

Nessa perspectiva, as várias reuniões e exposições de professores e seus representantes 

na revisão das DCN consideraram os PCN “meros papéis” (BRASIL, 2013a). Esse julgamento 

                                                             
25 “Ao longo desse processo de desenvolvimento das Ciências Humanas, as humanidades foram progressivamente 

superadas na cultura escolar. Mas não foi só no Brasil que isso se deu. A História, a Sociologia, a Ciência Política, 

o Direito, a Economia, a Psicologia, a Antropologia e a Geografia – esta última, a meio caminho entre as Ciências 

Humanas e as Naturais” (BRASIL, 2000b, p. 6). Sim, a Geografia já foi incluída nas Ciências Humanas do Ensino 

Médio, no começo dos anos 2000, sem uma clareza de qual critério foi adotado para fazer superar essa dúvida 

apresentada no texto, para que ficasse na área de Ciências Humanas. Não deveria haver equívocos de que a 

Geografia é uma ciência que tem no homem e sua relação com o meio o seu objeto de estudo. Conforme as palavras 

de Moreira (2007, p. 116): “a relação homem-meio é o eixo epistemológico da Geografia. Entretanto, para adquirir 

uma feição geográfica, a relação homem-meio deve estruturar-se na forma combinada da paisagem, do território 

e do espaço”. 
26  (I) Apesar de ser um movimento mundial, a ampliação do número de anos do ensino fundamental de quatro 

anos estabelecida pela Lei nº 4.024, de 1961 (BRASIL,1961), foi ratificada pela Lei nº 5.692/1971(BRASIL, 

1971), e estendeu a obrigatoriedade desse nível de ensino para oito anos. (II) Apenas depois do Acordo de Punta 

del Leste e Santiago, o governo brasileiro assim assumiu o compromisso de estabelecer a duração de seis anos 

para o Ensino Fundamental para todos os brasileiros, devendo cumpri-lo até 1970. (III) Contudo, só com a LDBN 

9394/1996, que estabelecia quatro anos de Ensino Fundamental, foi possível pensar numa ampliação para nove 

anos do ensino fundamental, visto que a criança teria acesso à escola a partir dos seis anos de idade. (IV) Depois, 

como o Plano Nacional de Educação, pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), que previu a 

implantação progressiva do Ensino Fundamental de nove anos, e da Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005 

(BRASIL, 2005), torna-se obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental, que 

será corroborada pela Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006), amplia o Ensino Fundamental 

para nove anos de duração e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010.  
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ocorreu principalmente pelo fato de sua linguagem não ser acessível à maioria dos professores 

e pelo contexto político e pedagógico em que foram concebidos ((BRASIL, 2013a). Do mesmo 

modo, segundo Straforini (2011, p. 48), ao resumir as ideias de outros críticos,27 Os PCN 

perseguiam “a naturalização da competitividade, o consumismo, o meritocracismo, o 

esvaziamento do sentido público e do coletivo para abrir espaço para o privado e o individual”. 

Concorda-se, com Straforini, quanto aponta as críticas referentes ao caráter plural do 

documento, por argumentar que a Geografia passou a ser tratada como filosofia das técnicas, 

Geografia humanística, e se valorizou a Geografia marxista. E também se concorda com o autor 

quando aponta as incoerências nas definições de conceitos e das categorias geográficas, 

permitindo-nos refletir sobre a conjuntura política e pedagógica em que se inserem os PCN.  

No entanto, é preciso reconhecer os PCN como o guia para as normativas que regem a 

educação básica e como instrumento norteador para a maioria das escolas brasileiras, ao propor 

os seus currículos. Muitos materiais didáticos, como o livro, têm se apoiado no que esses 

documentos sugerem como conhecimentos a serem desenvolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, os PCN não passaram por nenhuma reformulação ainda, o que 

consolida seu papel fundamental de orientador curricular, inclusive para o ensino de 

Geografia.28  

 No ensino da Geografia escolar, deverão ser construídos inúmeros conhecimentos e 

conceitos, com a mediação do professor, entre os que são adquiridos no cotidiano e os conceitos 

científicos adquiridos na escola. Cada conceito geográfico, que é sintetizado pela palavra, será 

um conceito para o aluno se este conseguir generalizá-lo e distingui-lo entre os demais, bem 

como associá-lo em contextos tanto da fala quanto da escrita de forma apropriada. Assim, 

pensa-se: quais seriam os principais conceitos geográficos a que os alunos oriundos da educação 

                                                             
27 Straforini (2011) cita como referências Kaercher (1997), Cacete (1999), Spósito (1999), Oliveira (1999) e Rocga 

(2001). 
28 No momento estão em tramitação a proposta da Base Nacional Curricular Comum e a reforma para o ensino 

médio. Segundo www.portal.mec.gov.br, a implantação do Novo Ensino Médio deverá ocorrer depois da 

aprovação da BNCC. Na proposta do governo, a base comum não poderá exceder metade do total da carga horária 

do Ensino Médio, e o restante do tempo será composto por diferentes ênfases nas áreas de conhecimento ou atuação 

profissional: I- Linguagens; II- Matemática; III- Ciências da Natureza; IV- Ciências Humanas; V – Formação 

técnica e profissional. No mesmo portal diz-se que será garantida a liberdade de cada Estado organizar o seu 

currículo. Outro aspecto que a reforma propõe é que alguns profissionais precisarão comprovar apenas o “notório 

saber” para exercerem a docência em algumas áreas específicas que não tenham cursos de licenciatura voltados 

para uma determinada formação. Teme-se que tal critério extrapole esse requisito e que, mesmo nas áreas em que 

haja licenciaturas, alguns profissionais poderão ser professores sem a devida formação. De todo modo, essa 

proposta influenciará diretamente no contexto da formação de professores e na forma como o ensino de Geografia 

poderá se desenvolver nas escolas, principalmente se os alunos e a sociedade optarem por um conhecimento de 

uma dada disciplina por julgá-la mais importante do que outra, considerando as demandas profissionais para cada 

lugar. 

http://www.portal.mec.gov.br/
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básica tiveram acesso ou pelo menos deveriam ter tido em algum momento de sua 

escolarização?  

Em princípio, cabe uma breve explicação do que seriam o conhecimento e o conceito. 

Nas palavras de Silva (2013, p. 24), o conhecimento é a “matéria-prima do trabalho pedagógico 

escolar, dada sua condição de produto histórico-cultural”. Nessa medida, o conhecimento é 

resultado do que foi produzido pela humanidade com base em seus dilemas, dos mais simples 

aos complexos. Ele também resulta da aceitação de que está em constante crescimento no 

sentido de expansão e evolução. O conceito seria algo mais específico de um dado fato ou 

fenômeno. Com tal característica, ter-se-iam conceitos geográficos que pertencem ao 

conhecimento geográfico e esses são, acima de tudo, construídos na escola pela área científica 

e reelaborados/internalizados no processo de ensino escolar, mediado pelo professor. 

Entretanto, seria impossível quantificar e afirmar que determinado conceito estará na 

escola básica ou não. O que se pode fazer é entender que, a partir dos documentos elaborados 

para regulamentar a escola básica, há a previsão de alguns conhecimentos e conceitos que 

devem ser trabalhados durante os três níveis de ensino. Por essa razão, continua-se recorrendo 

à função da rede regular de ensino, que, fundamentada na LDBN, segue a estrutura das 

competências29 e habilidades apresentadas nos PCN, para buscar uma aproximação dos 

possíveis conceitos a serem trabalhados pela Geografia escolar.  

Nessa premissa, a principal função da Geografia, conforme Callai (2013a, p. 44), é “ a 

possibilidade de tornar significativo o ensino de um componente curricular presente na 

Educação Básica”. Encarar que o ensino médio é a consolidação da educação básica é assumir 

que ela se deu de forma continuada, e por mais que a Geografia apenas apareça como 

componente curricular a partir do ensino fundamental, a educação infantil já traz elementos de 

uma formação geográfica. Assim, as ideias dos tópicos a seguir foram organizadas com o 

princípio de que a educação básica é um processo e, portanto, o ensino de Geografia se 

desenvolve do mesmo modo. 

 

                                                             
29 São oportunas as palavras de Silva (2010, p. 19) sobre competências. Diz a autora: “O conceito de competências 

vem associado ao de tecnologias, que, juntos, condensam o ideal de formação presente na reforma curricular, qual 

seja, o da adaptação da escola e da formação humana às demandas postas pelas mudanças decorrentes do processo 

de reestruturação social e produtiva. Por essa razão, tecnologias, competências e habilidades e adequação ao 

mundo do trabalho são categorias centrais nas proposições da reforma curricular, bem como na análise de seus 

impactos sobre as práticas educacionais. Nos Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais prescreve-se que o 

currículo do Ensino Médio se distribua em três grandes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias”. 
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1.3 A Geografia no contexto da educação infantil 

A construção de um pensamento geográfico na escola extrapola os níveis do ensino 

fundamental e médio, no sentido de que a criança desde o seu nascimento entra em contato com 

o lugar que viverá em um convívio social. Na educação infantil, elas terão as bases que 

estabelecerão as relações de conhecimento cotidiano com o científico, os quais são essenciais 

para a compreensão dos conhecimentos geográficos da escola. 

A Geografia não aparece como componente curricular na educação infantil. Apesar 

disso, na parte dedicada à natureza e sociedade há a proposta de se trabalhar alguns aspectos 

relacionados ao ensino das ciências humanas, com a finalidade de ajudar as crianças pequenas 

a começarem a entender alguns conteúdos, para que em séries posteriores não haja dificuldades 

no estabelecimento de relações com os novos conhecimentos. 

A educação básica começa com a educação infantil, em duas etapas: uma com crianças 

de zero a três anos e outra com crianças de três a seis anos. A aceitação da educação infantil 

como parte da educação básica implicou a criação do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), publicado em 1998 pelo Ministério da Educação – MEC. Trata-se 

de uma coleção com três volumes. O primeiro é considerado uma introdução que reflete sobre 

as concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional. Essas concepções 

orientam os objetivos gerais para a educação infantil. O segundo volume contém o eixo de 

trabalho que favorece a compreensão da concepção da identidade e da autonomia das crianças. 

O terceiro trata do conhecimento de mundo, e compreende seis documentos que apresentam os 

temas: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e 

Matemática (BRASIL, 1998b). 

 O RCNEI é constituído de orientações que visam auxiliar as escolas e os professores na 

elaboração de seus currículos e no direcionamento do ensino para as crianças de zero a seis 

anos. Isso porque, para além dos cuidados com a higiene, saúde e bem-estar de forma geral para 

com os pequenos, foram apresentados conteúdos referentes aos princípios, objetivos, 

procedimentos didáticos, fundamentos da psicologia infantil, tais como orientações para o que 

se espera dessa fase da educação básica. 

 Entretanto, destaca-se os objetivos propostos para este trabalho, nesse aspecto, o volume 

três, que traz mais elementos referentes aos conteúdos geográficos a serem abordados nesse 

nível de ensino, mesmo os que aparecem implícitos nos objetos de conhecimentos ligados aos 

que não são do eixo Sociedade e Natureza, pois o foco é entender como se deu a construção do 

conhecimento geográfico. Dessa forma, essa subseção se norteará pela leitura de todo o volume 
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três do RCNEI, para elencar conteúdos, abordagens e o que mais se apresenta como tendo 

relação com a Geografia escolar, o que, segundo Callai (2013a, p. 43), se constitui “uma criação 

particular e original da escola, que [...] trate de um conhecimento disciplinar que não seja apenas 

do senso comum, mas que tenha bases científicas”. 

Desse modo, a criança de zero a três anos tem seu primeiro contato com o mundo pelo 

movimento. É no movimento do olhar, na procura pelo espaço, que a criança passa a perceber 

o lugar em que está, onde é sua casa, sua escola, além dos sons, do seu corpo etc. Por 

conseguinte, acontecem as primeiras interações sociais, e estas, somadas às novas descobertas, 

suscitam informações, sobre elas mesmas, que serão essenciais para toda a sua vida.   

 À medida que cresce e atinge os três anos, a criança já tem melhor domínio sobre seus 

movimentos e provavelmente conhecerá objetos, pessoas e lugares de forma mais específica 

(BRASIL, 1998b). Em geral, os costumes locais, os artefatos regionais, do mesmo modo que a 

linguagem e meio sociocultural presentes ao seu redor, influenciarão em sua identidade fincada 

em paisagens por elas vistas e vividas. À guisa de exemplo, tem-se a seguinte conjuntura: ao se 

ver diante de algumas situações de interação social presentes em seus lugares de vivência, a 

criança poderá se estimular a fazer as mesmas coisas. 

 Na educação infantil, a criança poderá iniciar a construção de um pensamento 

geográfico com a orientação para o desenvolvimento da observação, da descrição e das 

representações da natureza, espaço e lugar de vivência. O documento que trata das orientações 

para a educação infantil sugere que, no deslocamento de casa para a escola, nos jogos e 

brincadeiras, a criança pode ser suscitada a observar e a se localizar, aos poucos, de acordo com 

as motivações oferecidas pela escola e professores, no espaço em que vivem. Esse é um dos 

objetivos comuns a todas as orientações descritas pelas abordagens dos objetos de 

conhecimento: Movimento, Música, Artes visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e 

Sociedade e Matemática (BRASIL, 1998b). 

Pode-se observar, no documento sobre o Movimento, que há, em meio aos objetivos, o 

de auxiliar a criança a se sentir segura quanto à capacidade de locomover-se pelo espaço, de 

forma a entender o seu cotidiano.  A sugestão de elaborar exercícios físicos que imitem sons e 

movimentos presentes na natureza também é outro objetivo. Nessa direção, a criança pode ser 

estimulada a se sentir pertencente a algum lugar.  

A criança tem a possibilidade de conhecer cantos e ritmos do seu lugar, ou de outros 

lugares, que fazem parte do seu cotidiano por meio de mídias eletrônicas, música e outros. Pela 

música é possível identificar diferenças socioculturais e regionais entre as próprias crianças 
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pertencentes à escola, pois muitas tiveram acesso, por intermédio dos seus familiares, a outras 

culturas e convivências que distam da sua vida cotidiana.   

Enfatiza-se, aqui, o valor do silêncio no espaço de sala de aula, em detrimento dos sons 

presentes nos espaços frequentados pelas crianças. De forma paralela, muitas crianças ouvem 

o barulho das grandes cidades ou o som de um riacho, o que poderia ser denominado paisagem 

sonora, os quais, não raro, se fincam em suas memórias. Pela música, muitas brincadeiras são 

conduzidas e algumas estimulam as noções de alteridade, organização do espaço (inicialmente 

da sala de aula) e observação da natureza, elementos que serão tratados pelos estudos 

geográficos em séries do ensino fundamental e médio.  

  Nas artes visuais, o conhecimento geográfico é estimulado quando se sugere a reflexão 

da época histórica e do lugar em que as crianças estão, principalmente nos seus trabalhos de 

artes. Pelas artes, as crianças são motivadas a apreciar a natureza, os espaços urbanos, dentre 

outras paisagens, e para isso precisarão ser educadas a observar, o que é um exercício inerente 

à Geografia. Nesse caso, pode-se citar a arte em espaços urbanos como um excelente 

laboratório. A partir da apreciação das imagens, a criança também exercita a interpretação de 

futuros outros recursos visuais, como mapas, fotografia, gráficos, para citar alguns. Pelas artes, 

a criança poderá construir maquetes, conhecer e manipular materiais regionais e do mesmo 

modo começar a entender a reciclagem e noções de sustentabilidade. 

 Na linguagem oral e escrita, a Geografia é percebida quando se utiliza a perspectiva de 

como a criança vê o mundo e o explica. De fato, o espaço em que está reflete, em sua fala, que 

está conectada a um pensamento socialmente construído. A construção da linguagem não segue 

um ritmo linear, tampouco pode ser sistematizada em etapas da educação infantil. Espera-se, 

no entanto, que sejam aproveitadas as experiências cotidianas das crianças para que elas se 

expressem pela fala e, com o passar do tempo, pela leitura e escrita. Por exemplo, pela leitura 

de histórias, as crianças ouvirão falar de tempos e lugares, o que lhes dará a oportunidade de 

saberem que existem outros espaços geográficos. 

Já as primeiras noções na escola sobre grandeza, escalas de medidas, direções e 

tamanhos serão oferecidas, segundo as diretrizes para a educação infantil, pelo viés da 

Matemática. Nos lugares em que os alunos se encontram, haverá elementos do seu cotidiano 

que contribuirão para que essa aprendizagem ocorra. O tempo, também estudado pela 

Geografia, é uma grandeza mensurável na Matemática, pela noção do que são turnos do dia, 

dias da semana, calendário etc. As crianças podem imaginar30, por exemplo, como as situações 

                                                             
30 Imaginar é importante para a construção do pensamento. Conforme Balmant (2005, p.264), para Vygotsky a 

imaginação é uma atividade criadora e importante para a mente humana. Nas palavras da autora: “No entender da 
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climáticas mudam com o tempo e com o espaço. Pela Matemática, a criança começa a localizar-

se espacialmente, com potencialidade de resolver problemas de ordem espacial, no sentido de 

compreender o que a rodeia. Conforme essas citações, na seção de Matemática: 

As relações espaciais entre objetos envolvem noções de orientação, como 

proximidade, interioridade e direcionalidade. Para determinar a posição de uma 

pessoa ou de um objeto no espaço é preciso situá-los em relação a uma referência, 

aplicadas entre objetos, pessoas etc., parados ou em movimento. Essas mesmas 

noções, aplicadas entre objetos e situações independentes do sujeito, favorecem a 

percepção do espaço exterior e a distante da criança. [...] O trabalho com o espaço 

pode ser feito, também, a partir de situações que permitam o uso de figuras, desenhos, 

fotos e certos tipos de mapas para a descrição e representação de caminhos, itinerários, 

lugares, localizações etc. Podem-se aproveitar, por exemplo, passeios pela região 

próxima à instituição ou a locais específicos, como a praia, a feira, o campo, para 

incentivar a pesquisa de informações sobre localização, caminhos a serem percorridos 

etc. Durante esse trabalho, é possível introduzir nomes de referência da região, como 

bairros, zonas ou locais aonde se vai, e procurar localizá-los nos mapas ou guias da 

cidade (BRASIL, 1998b, p. 230-233). 

Apesar de estarem vinculadas ao documento da Matemática, essas citações fazem forte 

referência aos conhecimentos geográficos, tais como: as noções de orientação pela percepção 

das crianças, o uso de mapas, nomes dos lugares e referências a estes, passeio no bairro, 

itinerários de casa para escola e outros. Isso demonstra linguagens que podem ser utilizadas em 

qualquer área de conhecimento, no seu processo de ensino-aprendizagem, e contribuir para 

posterior construção de um pensamento geográfico. 

No bloco sobre os seres vivos, as crianças terão suas primeiras impressões geográficas 

quando forem questionadas sobre os tipos e locais onde vivem os animais, as plantas que 

existem na sua rua, cidade. Já no bloco dos fenômenos da natureza, as crianças poderão 

aprender sobre a seca, a chuva, as tempestades, estrelas, vulcões etc. Mobiliza-se para que a 

criança desenvolva as primeiras noções da relação dos fenômenos naturais com a vida humana 

e vice-versa. 

 No plano da observação do olhar geográfico,31 a criança começa a ver o mundo pelos 

elementos que estão ao redor do seu espaço de vivência, em casa, na escola, na rua, na cidade 

em que mora. Elas sentem o espaço pelo frio, pelo calor, pela seca ou pelas intensas chuvas; 

elas respiram o ar do seu lugar, o cheiro de frutas da estação, o vento de uma corrida pela bola, 

                                                             
psicologia histórico-cultural, nosso cérebro é dotado de duas atividades: uma combinatória, criativa, construtiva – 

a imaginação. Essa última [a imaginação] utiliza-se da primeira [a memória] para suas construções, e toda atividade 

humana que não se limita a reproduzir acontecimentos e impressões vividas... Desse modo, é possível perceber 

que essa atividade do cérebro leva o homem a estar voltado para o futuro, sendo capaz de novas criações [...] 

proporcionando o seu desenvolvimento e o da sociedade”. 
31 De acordo com Gomes (2013, p. 10), o olhar geográfico faculta-se do “ato de ver e o de conscientemente conferir 

valor ao que é visto”. Neste caso, observar “o papel da espacialidade" (GOMES, 2013, p. 16). 



46 

 

a alegre sensação de estarem em grupos, a poluição que lhes deixa doentes e as afasta da escola. 

É por essas e outras razões que elas se sentem no mundo e se motivam a conhecê-lo. 

Todavia, no objeto de conhecimento Natureza e Sociedade é que serão tratadas as 

noções iniciais do que se estudará nas Ciências Humanas e Naturais nas etapas seguintes. Como 

decorrência, a discussão acerca da construção de conhecimentos voltados para o meio social e 

natural, com destaque para o conhecimento de mundo, já insere explicações científicas sobre 

os fenômenos contextualizados culturalmente e socialmente ligados “aos fatores físicos, 

biológicos, geográficos, históricos e culturais” (BRASIL, 1998b, p. 166).  

Espera-se que a criança entenda que o conhecimento pode ser mutável, aprimorado ou 

permanente. Essa noção é viabilizada pela compreensão dos blocos: organização dos grupos e 

seu modo de ser, viver e trabalhar; os lugares e as paisagens; objetos e suas transformações; os 

seres vivos; e os fenômenos da natureza. Esses são novos conhecimentos que ajudarão no 

ensino-aprendizagem para suas vidas (BRASIL, 1998b). 

É natural esperar que, nessa parte do documento (BRASIL, 1998b), haja mais elementos 

dos estudos geográficos. O ensino de Geografia na educação infantil, ainda que não seja 

considerado componente curricular, assume um caráter suscitado pelas experiências e 

descobertas das crianças. Essas experiências podem ser novas formas, cores, sons, odores, 

movimento em seus espaços de vivência, o entendimento dos fenômenos sociais e naturais, 

mas, especialmente, a relação entre eles. Isso ocorre porque é pelo entendimento das 

transformações da relação do homem com a natureza que as ciências avançam, com o intuito 

de ser oferecida mais qualidade de vida às pessoas em seus distintos lugares.  

Os objetivos para o ensino da Natureza e Sociedade são colocados, para crianças de zero 

a três anos, os quais são: “explorar o ambiente, para que possa se relacionar com as pessoas, 

estabelecer contato com os pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, 

manifestando curiosidade e interesse”; e para crianças de quatro a seis anos, para que possam 

ser capazes de:  

Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando 

perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo, manifestando opiniões próprias 

sobre os acontecimentos, buscando informações e confrontando ideias; estabelecer 

algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de outros 

grupos; estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que 

ali se estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para 

a qualidade da vida humana (BRASIL, 1998b, p. 175). 

Por meio dos conteúdos geográficos apresentados para educação infantil, tem-se os 

lugares e as suas paisagens como eixo principal. Assim, a paisagem é vista como decorrente da 

ação da natureza e da ação do homem em sociedade. Sugere-se abordar, pela ludicidade, 
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questionamentos, parlendas,32 brincadeiras, temas como o relevo, clima, água, meios de 

transporte e de comunicação, a vida no campo e na cidade, as relações do trabalho com o 

cotidiano, as diferenças entre as paisagens, a representação gráfica do espaço, o lugar onde se 

vive e outros (BRASIL, 1998b). 

 Cabe destaque a alguns procedimentos de trabalho voltados para a aprendizagem desse 

objeto de conhecimento: formulação de perguntas; estabelecimento de algumas relações 

simples na comparação de dados; confronto entre suas ideias e as de outras crianças; formulação 

coletiva e individual de conclusões e explicações sobre o tema em questão; utilização, com a 

ajuda do professor, de fontes escritas ou midiáticas para buscar informações, como objetos, 

fotografias, documentários, relatos de pessoas, livros, mapas etc.; leitura e interpretação de 

registros, como desenhos, fotografias e maquetes. Esses são alguns exemplos de formas de se 

ensinar Geografia nessa fase (BRASIL, 1998b). 

 Ao tratar dos conteúdos a serem abordados na educação infantil, o RCNEI (BRASIL, 

1998b, p. 184) ressalta: “a observação da paisagem local (rios, vegetação, construções, 

florestas, campos, dunas, açudes, mar, montanhas, etc.) ”, mas não menciona as paisagens 

humanas. No entanto, elenca como conteúdos: o uso de fotos, relatos, outros registros para a 

observação e a valorização de atitudes de manutenção e a preservação dos espaços coletivos e 

do meio ambiente, o que deveria ser abordagem metodológica e orientações para convívio 

social, respectivamente. 

 Algumas limitações quanto aos conteúdos e abordagem metodológica para o ensino de 

Geografia podem ser justificadas pelo próprio contexto em que o RCNEI foi escrito. Na década 

de 1990, os estudos sobre o ensino e didática de Geografia eram escassos e, até os dias atuais, 

pouco se tem produzido sobre o ensino de Geografia voltado para a educação infantil. Isso se 

deve, em princípio, ao fato de ser um nível da educação básica que não tem professores de 

disciplinas específicas e sim, a figura do pedagogo, que assume o cuidar e o educar ao mesmo 

tempo. Também, por essa razão, nos cursos de licenciatura em Geografia, não são trabalhados 

conteúdos e metodologias para essa fase. No entanto, reitera-se a necessidade dessa abordagem, 

para se compreender como é que se efetiva a construção do pensamento geográfico na escola.  

 Ao verificar as referências bibliográficas do volume três do RCNEI, constatou-se que 

apenas duas obras consultadas fazem menção, em seu título, à Geografia: os livros de Almeida 

                                                             
32 São versos voltados para o público infantil que são recitadas em brincadeiras. Costumeiramente usam-se 

temáticas do folclore brasileiro.  
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e Passini (1989) e Margairaz (1991). Por certo, outros documentos devem ter servido como 

orientadores, especialmente os que foram elaborados pelo MEC, as diretrizes municipais e 

documentos sobre educação no exterior que foram consultados e citados. 

 De acordo com Nóbrega (2007, p. 72), a escola precisa recorrer aos conhecimentos 

geográficos para “afirmar sua presença no âmbito das práticas sociais significativas do lugar 

em que se insere”. É na educação infantil que a criança começa a ser e se entender no seu lugar 

de vivência. Nessa fase, ela percebe que a paisagem ao seu redor é resultado de uma combinação 

de fatores da ação humana, sobretudo nas cidades. Nessa compreensão, após a educação 

infantil, a Geografia começa a ser disciplina escolar no ensino fundamental. 

1.4 Os conteúdos de Geografia no ensino fundamental 

A disciplina de Geografia, nos primeiros anos do ensino fundamental, está vinculada à 

disciplina de História. Porquanto, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Geografia: ensino de quinta a oitava séries (BRASIL, 1998a), os conhecimentos geográficos 

fazem parte da base dos estudos históricos quando se coloca o trabalho de campo para 

contemplar os estudos do meio e é sugerido que o professor de História faça uso das pesquisas 

geográficas sobre como observar as paisagens geográficas e humanas; aprender a ler o mundo 

pelos mapas; desenvolver um olhar do espaço como objeto investigativo etc. A Geografia 

também se relaciona com a disciplina de História, conforme demonstra a parte referente à 

Geografia, a despeito de sua autonomia e características inerentes.  

De fato, o primeiro contato dos alunos com a disciplina escolar de Geografia será no 

primeiro e no segundo ciclos. Assegurar a presença da Geografia na escola é afirmá-la como 

disciplina escolar essencial para a formação de crianças e jovens. Essa formação implica a 

estruturação de conhecimentos geográficos que possibilitem o entendimento da realidade da 

vida expressa em cada lugar, na paisagem, no território, no espaço geográfico que interfira no 

pensamento e nas ações dos alunos de forma a exercitarem a cidadania.  

No ensino fundamental, encontra-se a recomendação, dos PCNs (BRASIL, 1997, 

1998a), de dividir a Geografia em quatro ciclos,33 os quais teriam vários objetivos. Cada ciclo 

focaria, sobretudo, o entendimento do espaço geográfico pelas categorias de paisagem, lugar, 

                                                             
33 É importante situar que o ensino fundamental de 1997 a 2010 era organizado em quatro ciclos pelos PCN, cada 

um com dois anos de duração. Com a Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, normatizou-se o ensino 

fundamental com nove anos de duração, o que incluiu a antiga alfabetização no modelo atual, sendo considerada, 

a partir de então, como o primeiro ano do ensino fundamental. A partir de 2010, essa classificação por ciclos foi 

alterada. Porém, como os PCN não passaram por nenhuma alteração, referimo-nos no texto às expressões utilizadas 

pelos parâmetros, que são: 1º, 2º, 3º e 4º ciclos (BRASIL, 2010a). 
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região e território. Dessa forma, devem ser incorporados ao conceito de cidadania as noções de 

sociedade, a natureza, o cotidiano, as temporalidades e outros aspectos referentes à concepção 

da cidadania, tais como: os direitos políticos, condições de vida, os problemas socioeconômicos 

e socioambientais, a valorização do patrimônio cultural e os espaços públicos. Desse modo, 

conforme o documento (BRASIL, 2000b, p. 30): 

No Ensino Fundamental, o papel da Geografia é “alfabetizar” o aluno espacialmente 

em suas diversas escalas e configurações, dando-lhe suficiente capacitação para 

manipular noções de paisagem, espaço, natureza, Estado e sociedade. No Ensino 

Médio, o aluno deve construir competências que permitam a análise do real, revelando 

as causas e efeitos, a intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial dos 

fenômenos que configuram cada sociedade. 

 Nesse momento do ensino deve-se estabelecer uma relação direta entre paisagem, 

território e lugar, porque “pertencer a um território e sua paisagem significa fazer deles seu 

lugar de vida e estabelecer uma identidade com eles” (BRASIL, 1997, p. 76).  O mesmo 

documento define o território como um conjunto de paisagens contido por limites políticos e 

administrativos e não estimula o avanço do entendimento dessas categorias de estudo, 

tampouco explica que, para a Geografia, cada uma delas está submetida a várias abordagens, 

que são adotadas segundo os critérios estabelecidos a partir de concepções teórico-

metodológicas diferentes. Isso ficará levemente implícito nos documentos posteriores, 

referentes aos demais níveis de ensino, em que se consideram outras possibilidades de entender 

o território. 

 No ensino fundamental, o estudo do território está relacionado às categorias de paisagem 

e lugar. Ele começa a ser entendido pelos limites entre estados e municípios, pela estruturação 

e historicidade, pela divisão territorial do trabalho e pela interferência de conhecimentos de 

outras ciências ao tentar estabelecer uma interdisciplinaridade. A territorialidade é posta em 

conjunto com os estudos sobre as redes, e em parceria com as temporalidades possibilita o 

entendimento (BRASIL, 1998a, p. 46) sobre “a ocupação do solo, as demandas por recursos 

naturais, o crescimento populacional e a urbanização”; “a relação do poder dos meios de 

comunicação, as desigualdades socioespacias” (BRASIL, 1998a, p. 92).   

O estudo das paisagens em conjunto com o lugar aparece, no ensino fundamental, 

colocado com a inserção da observação e percepção do cotidiano e como, nesse cotidiano, a 

afetividade e o imaginário social firmam identidades com o lugar. Pelo estudo do lugar, os 

alunos do ensino fundamental entenderiam que não são apenas as transformações econômicas 

que consomem o espaço (BRASIL, 1998a). 

 Outro conceito do ensino de Geografia é a escala. Esta é trabalhada em duas perspectivas 

principais: a escala cartográfica, sendo o mapa um instrumento capaz de representar os 
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fenômenos geográficos, e a escala de análise, que se preocupa em entender o fenômeno em si. 

A escala de análise no ensino fundamental apresenta a proposta marcante de análise espaço-

tempo, bem como dos conteúdos geográficos, pelos aspectos referentes ao local, regional e 

global. Sugere-se no texto que essa relação se dê de forma dialética (BRASIL, 1998a). 

Convém sublinhar que os conteúdos referentes à globalização, às técnicas e às redes 

aparecem, nos PCN do ensino fundamental, em contextos dessemelhantes, como quando o 

documento cita os aspectos globais e os associa às escalas de análise. Por exemplo, propõe-se 

que sejam trabalhadas na escola a evolução das tecnologias e as novas territorialidades em rede, 

chama-se atenção para o entendimento das hierarquias urbanas como uma das formas de 

entender o decurso de aproximação e integração entre os lugares e territórios do mundo. 

Surgem, desse contexto, outros conceitos importantes para a Geografia, como: cidades, rede 

urbana, fronteiras, dentre outros (BRASIL, 1998a). 

À vista disso, aprender Geografia implica saber os procedimentos mais usuais para a 

pesquisa. Nesse sentido, constata-se que em todos os PCN, inclusive os relativos ao terceiro e 

quarto ciclos e os PCN do ensino médio, está presente a necessidade de aprender a observar, 

descrever, caracterizar, relacionar, identificar, registrar por escrito ou por meio de desenhos ou 

mapas, comparar, explicar e sintetizar. Em decorrência, nos documentos, há a explicação para 

cada um desses procedimentos e as formas pelas quais o professor poderia agir.   

Ao propor a trajetória curricular, os PCN (BRASIL, 1998a) pontuam que o aprendizado 

em Geografia trata de uma apropriação de conteúdos que acompanha o nível de maturidade 

intelectual, cognitiva e emocional dos discentes. Isso significa que alguns conteúdos já 

abordados em momentos anteriores serão retomados com um nível de complexidade maior. 

Nesse caso, a paisagem continuaria a ser explorada, mas com maior riqueza de informações 

pertinentes às relações humanas estabelecidas nesse espaço, com a intenção de viabilizar maior 

autonomia por parte dos alunos, assim como as categorias de lugar, território, regiões e redes 

geográficas. 

 Na tentativa de se verificar os possíveis conteúdos a serem abordados durante o ensino 

fundamental e que têm relação com o conhecimento do espaço e, portanto, com a geografia, 

organizou-se uma categorização34 composta de oito grupos de conhecimento: Cartografia; Meio 

ambiente; Aspectos naturais; Espaço rural; Espaço urbano; Transformações históricas; Redes e 

globalização; e Papel do Estado e a relação com as classes sociais. Com essa categorização 

                                                             
34 Essa categorização foi do tipo não apriorística, ou seja, não foi estabelecida uma categorização prévia. Os 

conteúdos foram denominados e organizados conforme a leitura dos PCN do Ensino Fundamental. 



51 

 

resumem-se os conteúdos mais presentes nos PCN dos quatro ciclos (BRASIL, 1997, BRASIL, 

1998a) (Quadro 1). 

Quadro 1 – Conceitos e tópicos de conteúdos mais presentes nos PCN dos quatro ciclos 

Na Cartografia os conteúdos sugeridos pelas propostas dos PCN (os quatro ciclos) contemplam 

as orientações sobre a localização do bairro, da cidade e outros que poderiam ser explanados pela 

linguagem cartográfica composta pelo sistema geral de cores e legendas pertinentes à leitura adequada 

de uma representação cartográfica. Prevalece a importância do trabalho com os conceitos de escala, os 

pontos cardeais, leitura e criação de legendas, análise de mapas temáticos, medidas cartográficas 

(altitudes e distância), cartas com tipos de clima, solo, vegetação, distribuição populacional, massas de 

ar, centros industriais, urbanos e outros. Espera-se que os alunos possam identificar, compilar e produzir 

mapas a partir de uma carta mais complexa. 

Sobre os conteúdos relacionados ao Meio ambiente destacam-se assuntos relativos ao 

desenvolvimento sustentável que abarcam as questões referentes ao destino e uso do lixo, a lida com as 

diferentes formas de poluição e as consequências ruins para o meio ambiente, o que inclui o meio urbano. 

Como medidas educativas, o documento propõe que os alunos sejam informados sobre as principais 

características da legislação que regulamenta sobre as práticas socioambientais mais adequadas, bem 

como informar sobre as penalidades (jurídicas, sociais e ambientais) decorrentes do uso insustentável e 

danoso para os diferentes ambientes. Cabe destacar que quase todos os conteúdos relacionados aos 

impactos negativos sobre o meio ambiente estão presentes no cotidiano das cidades. 

Os aspectos dos estudos sobre o Espaço rural envolvem o entendimento do modo de vida rural 

sem descontextualizá-lo do meio urbano, haja vista a interação desses espaços. Isso envolve os tipos de 

atividades agrícolas e as formas como elas se desenvolvem. Destacam-se nos estudos sobre o espaço 

rural: a influência da mobilidade entre as zonas rural e urbana; os sistemas de escoamento de produção; 

as implicações ambientais das atividades agrossilvopastoris e agroflorestais; as consequências para a 

sociedade, dentre elas, a emigração no campo; a concentração de terras; a necessidade da reforma 

agrária; e os problemas enfrentados pelos produtores rurais. Esses conteúdos também deveriam ser 

trabalhados em sala de aula. 

No Espaço urbano seriam abordados: modos de vida dos espaços urbanos; imigrante; 

segregação socioeconômica e cultural; a exclusão social; a criminalidade; as políticas de transporte 

metropolitano: coletivos, o metrô e o automóvel; as doenças do ambiente urbano; áreas verdes nas 

cidades; políticas públicas urbanas: planos diretores, infraestrutura e a cidade apartada; ocupação das 

áreas de risco: alagadiços, encostas etc.; impacto de impermeabilização do solo nas cidades e os efeitos 

na drenagem; ilhas térmicas no ambiente urbano; as fontes de matérias-primas que constroem a cidade: 

argilas, cimento, madeira, rochas, areia e outros; o papel das multinacionais; o abastecimento da cidade; 

os sem-teto nas metrópoles; as metrópoles; a modernização; redes de cidades mundiais; a urbanização 

no período técnico-científico informacional; cidades industriais e cidades terciárias; desemprego na 

cidade; hábitos de consumo das pessoas da cidade antes e após a industrialização; as técnicas e 

instrumentos de trabalho; as manifestações; as tecnologias; os grupos sociais; as formas de viver da 

cidade; a expansão sobre os meios de comunicação e transportes; a mídia; o imaginário social; os 

movimentos migratórios; arte e formas de lazer.  

No que diz respeito ao espaço do ponto de vista das Transformações históricas ocorridas, 

incentiva-se que haja a compreensão sobre os espaços urbanos que remetem a diferentes momentos 

históricos. Dentre esses espaços estariam: os museus; a diversidade dos conjuntos arquitetônicos 

urbanos; as cidades históricas; os antiquários e feiras de artesanato; festas; tradições e folclore brasileiro. 

Dentre os conteúdos sobre as Redes e a Globalização estão: o papel das tecnologias para as 

informações e comunicação; o papel dos transportes; abordagem crítica dos meios de comunicação; 

problemas de saúde relativos à poluição e acidentes; a questão energética; a revolução técnico-científica; 

a integração dos mercados; as tecnologias computacionais; as multinacionais; a evolução das 

tecnologias e as novas territorialidades em redes; a modernização e modo de vida; os polos técnico-

científicos informacionais; os centros de decisão e a divisão internacional do trabalho. 
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 Além disso: a relação global com o local; o espaço geográfico como resultado da ação humana; 

a escala de análise e sua importância no tempo e espaço; a relação do local com o global; a dinâmica 

das fronteiras naturais, históricas e sociopolíticas; cidadania; as interações no espaço geográfico; a 

mobilização das fronteiras e conflitos internacionais; as minorias étnicas; as relações políticas 

internacionais; a ordem mundial; a formação de blocos econômicos regionais; os conflitos 

contemporâneos no mundo; as organizações políticas internacionais; os conceitos de soberania, 

indicadores econômicos e sociais da riqueza e do bem-estar; desenvolvimento humano, pobreza e 

exclusão social; países desenvolvidos; países subdesenvolvidos; a expansão do turismo e o patrimônio 

cultural. 

Sobre o Papel do Estado e a relação com as classes sociais têm-se: oligarquias agrárias; 

burguesia industrial-financeira; organização política do Estado brasileiro; polo econômico da região 

Sudeste; proletariado; “milagre brasileiro”; o Brasil diante das políticas internacionais e as políticas 

neoliberais; o papel do trabalho e a questão indígena. 

Sobre os Aspectos Naturais, é necessário: distinguir as grandes unidades da paisagem e os tipos 

de graus de humanização da natureza; os princípios e leis do estudo da natureza e sua importância para 

o homem; o relevo e sua classificação; a litosfera; os movimentos tectônicos; os solos e os tipos de 

ocupação; erosão e desertificação; as águas; o clima e seus tipos; a circulação atmosférica; as estações 

do ano; o clima no cotidiano das pessoas; previsão do tempo; a vegetação brasileira e as reservas 

extrativistas. 

Fontes: Brasil (1997, 1998a). Organizado pela autora (2015). 

A exposição no quadro tem duas funções: a primeira é mostrar a diversidade de 

conhecimentos, conteúdos e conceitos que os alunos, ao terminarem o ensino fundamental, 

deveriam ter, ainda que minimamente, visto que ao longo da educação básica eles aprendem ou 

deveriam aprender vários conteúdos referentes à geografia; e a segunda é deixar um registro da 

importância da manutenção da Geografia como disciplina autônoma para que esses 

conhecimentos não se percam pela diluição das disciplinas, dadas as interpretações errôneas 

sobre a interdisciplinaridade. No entanto, será que a escola, os professores e alunos conseguiram 

dar conta de ensinar e aprender a Geografia escolar, mesmo que minimamente? A última 

oportunidade de aprender, na educação básica, todos esses conteúdos é durante o ensino médio. 

1.5 A Geografia no ensino médio  

Para esse tópico convém uma breve contextualização sobre o ensino médio no Brasil, 

antes de apresentar os conteúdos referentes a esse nível da educação básica, dado que é 

relevante para a compreensão de alguns resultados que serão analisados pela pesquisa nos 

Capítulos 4 e 5.  

De acordo com essa compreensão, os cenários políticos e econômicos sempre 

influenciaram a configuração e efetivação dos currículos para o sistema educacional brasileiro, 

em especial no que tange à legislação, currículo e prática escolar, bem como à ideia do ensino 

médio como consolidação da educação básica. No ensino médio é que conteúdos, ensinamentos 

e tudo que se pensou em fazer parte de anos de escolarização passarão por uma consolidação 
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ou complementação do que foi abordado durante a vida escolar dos sujeitos envolvidos nesse 

processo de escolarização. 

Trata-se de um momento em que coexistem funcionalidades distintas, porém que se 

coadunam: uma função é suprir as demandas geradas pela educação fundamental no sentido de 

conhecer e inserir um aprendizado continuado, e a outra é suprir eventuais lacunas geradas por 

alguma situação de ineficiência durante a educação básica referente aos níveis de ensino 

anteriores. Ademais, por ser o fim do processo de ensino e aprendizagem da educação básica, 

o ensino médio não pode desconsiderar o que está pela frente na vida dos jovens, como o 

ingresso no ensino superior, a inserção no mercado de trabalho, escolha profissional e o modo 

de vida que lhes proporcione o exercício da cidadania e de convívio social. Tal situação dual 

provoca problemas de indefinição para esse nível de ensino, tendo em vista que não é possível 

verificar com total clareza se esse nível se destina à formação profissional ou ensino voltado 

para o ingresso no ensino superior. 

Nesse entendimento, durante muitos anos, o ensino médio foi uma realidade pouco 

presente na vida dos brasileiros, o que pode ser explicado pela conjuntura histórica por que essa 

etapa da educação passou. Desde o início da colonização do território brasileiro, apenas os que 

tinham acesso à formação jesuítica conseguiam concluir as etapas existentes do ensino escolar, 

que não eram disponíveis em todo o Brasil. Após idas e vindas de algumas tentativas de 

inciativa particular e religiosa, a escolarização no país começa a ganhar relativa ascensão. Mas 

foi apenas com a criação do colégio Pedro II, em 1837, que se conseguiu uma efetividade da 

implantação da educação secundária, no país. 

Com dessemelhantes nomes e períodos de duração, a educação secundária configurou-

se a partir de alguns marcos. Os principais foram: a estrutura promovida por conselho de 

Gustavo Capanema; os cursos colegiais divididos entre científico e clássico, com duração de 

três anos, depois de alguns outros episódios políticos e mudanças curriculares; e a permanência 

da educação secundária com foco restrito, diante das necessidades socioeconômicas da 

população brasileira (SOUZA, 2014). 

Destaca-se que a educação secundária tinha em sua organização curricular o propósito 

primeiro de contribuir para o acesso dos jovens à universidade, tal como se dava em etapas 

anteriores de ensino, com o objetivo de aprovar alunos em testes de admissão.35 Alcançar o 

                                                             
35 A escola seguia essa lógica: os alunos do ensino primário tinham o objetivo de passar em testes que lhes dessem 

acesso ao ginásio e os alunos do ginásio, ao segundo grau. 
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segundo grau (correspondente ao atual ensino médio) não era algo tão fácil.36 Essa situação 

distanciava os brasileiros mais pobres e os que moravam longe dos centros urbanos dos poucos 

brasileiros que tiveram uma oportunidade mais acessível aos estudos regulares. Isso, 

consequentemente, promovia a desigualdade, a exclusão e poucas perspectivas de um cenário 

mais positivo quanto à diminuição do hiato social. 

Existiam – e persistem – muitos problemas relacionados à formação dos jovens nos 

níveis de ensino anteriores, o que justifica, muitas vezes, o acesso de jovens ao ensino médio 

com deficiências provenientes em séries anteriores. Essas deficiências geralmente são medidas 

por indicadores de qualidade, que, apesar de amplamente questionados, são utilizados para 

dimensionar a realidade da escolarização produzida para e pelos sujeitos envolvidos 

(professores e alunos).  

 Assim, o ensino médio promovido pelo Ministério da Educação ainda na década de 1990 

surgiu com o propósito de trazer um projeto que integrasse as realidades emergidas pelos 

contextos sociais de cada época a realidades posteriores. Esse projeto foi apresentado como 

garantia de mudanças efetivas no modo de ensinar. Isso incluiria novas abordagens presentes 

no programa curricular, o que era apresentado em forma de parâmetros, seguindo às 

competências e habilidades estabelecidas. Essa configuração tinha a intenção de colocar nos 

trilhos a educação a ser oferecida aos jovens, no sentido de retirar de cena um ensino 

descontextualizado, compartimentado e baseado no acúmulo de informações. Salienta-se que o 

ensino médio, diante dos indicadores de qualidade de educação,37 não conseguiu até o momento 

um desempenho adequado em relação ao propósito para o qual foi criado.  

 Segundo o documento que trata da base legal para o ensino médio (BRASIL, 2000a), 

outro aspecto referente à necessidade de mudanças foram os avanços das tecnologias, o que 

implicou significativas inovações no contexto socioeconômico da década de 1990. Isso tornou 

viável a mudança de critérios e a oportunidade de oferecer aos jovens uma formação geral cada 

vez menos específica, uma formação mais voltada para a inserção e adaptação dos jovens no 

mercado de trabalho e à economia do país, sobretudo pelo advento tecnológico que emergia.  

                                                             
36 Para muitas pessoas da região Nordeste, chegar a essa etapa significava “ser formado”, porque ser graduado em 

uma universidade nem passava pelo imaginário da maioria das pessoas. Para ilustrar, na década de 1980, grande 

parte dos meus familiares (tios e avós) não conseguiu concluir a educação secundária, por morar em áreas não 

contempladas com escolas que oferecessem essa modalidade de ensino.  
37 São atribuições estatísticas acerca da qualidade de ensino. Um dos indicadores utilizados para aferir essas 

informações é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Em 2015, o IDEB apontou que o ensino 

médio segue com o índice 3,7 e não atingiu a meta de 4,3, sendo que este patamar foi estabelecido em 2011, o que 

demonstra uma estagnação. Disponível em: < portal.mec.gov.br>. Acesso em: 22 maio 2017. Por outro lado, tais 

indicadores de qualidade oferecem uma visão parcial da educação. 
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Na possibilidade de conciliar as demandas e anseios por parte dos segmentos sociais 

envolvidos, como professores, alunos, pais, empregadores etc., o ensino médio surgiu com a 

perspectiva de transformação em relação ao anterior segundo grau, a começar pela própria 

organização curricular, à medida que insere a perspectiva interdisciplinar e contextualizada dos 

conteúdos. Lê-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio) (BRASIL, 2000a, 

p.10): 

O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada 

com a contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o 

educando como o sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do 

trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – Cidadão. 

 Vale ressaltar que o “sujeito em situação”, no caso os alunos, teria o direito a uma 

educação articulada que oferecesse uma formação capaz de integrar os jovens a uma formação 

pessoal com vistas à sua integração social, numa escala de inserção ética, com autonomia 

intelectual e pensamento crítico. Isso se daria no intuito de integrá-lo ao mundo do trabalho em 

condições de se aprimorar profissionalmente, mas, também, ter senso crítico que lhe desse 

condições de compreender níveis mais complexos de estudo (BRASIL, 2000a, p.10). Em 

complemento a esse raciocínio, segundo o Art. 35 da LDBN: 

O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, 

terá como finalidade: 

I – a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico; 

III – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Por meio dos PCN para o ensino médio, compreendem-se claramente algumas 

preocupações que aparecem de forma persistente no texto. Uma delas usa a inovação 

tecnológica como argumento para se pensar em como, o quê e o porquê de educar. Assim, os 

avanços tecnológicos seriam o principal argumento para motivar mudanças e provocar uma 

reforma geral no ensino. Não é por acaso que em todas as áreas de conhecimento foi associada 

a palavra “tecnologias”. 

No entanto, sempre existiram tecnologias e elas persistirão com sofisticações cada vez 

mais inovadoras. Nesse sentido, os PCN (BRASIL, 2000a, p. 93) argumentam que a opção por 

integrar os campos ou atividades de aplicação aos processos tecnológicos se deve, sobretudo, 

porque:  
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Os processos tecnológicos próprios de cada área do conhecimento resultam da 

importância que ela adquire na educação geral – e não mais apenas na profissional –, 

em especial no nível do Ensino Médio. Neste a Tecnologia é o tema por excelência 

que permite contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e disciplinas no mundo 

do trabalho. 

Dessa forma, é pertinente que a motivação para agregar as tecnologias ao ensino das 

disciplinas esteja mais ligada às necessidades de promover um aprendizado voltado para a 

inserção dos jovens no mercado de trabalho? Não que isso seja sem propósito, porém a 

educação, acima de tudo, deveria ser para contemplar o aprendizado sobre a vida em sua 

complexidade, o que torna o trabalho uma variável importante, mas não exclusiva.  

 Cabe pensar que o ensino de forma geral é uma opção social para compartilhar 

conhecimentos, experiências e, sobretudo, perspectivas melhores para o desenvolvimento da 

sociedade como um todo38. É por aprender e criar melhorias para as necessidades humanas que 

a existência é aprimorada. Refletindo dessa maneira, a inserção no trabalho não deve ser vista 

apenas a partir do ponto de vista de que mais uma pessoa se habilita como um produto final 

personalizado em mais uma jovem mão de obra com capacidade técnica. Ademais, o que seria 

da humanidade se o que aprendêssemos na escola fosse sobre conhecimentos restritos, sem uma 

base científica de conceitos, capazes de se adaptar às mudanças e criar novas possibilidades?  

É com os PCN que surge a proposta de encaminhar o ensino médio numa perspectiva 

preocupante: a organização em disciplinas agregadas por áreas não garante sua obrigatoriedade 

na escola, e sim, os conhecimentos que, segundo o documento, essas “disciplinas recortam” 

(BRASIL, 2000a, p. 18). Mas quem ministraria e como se daria o ensino dessas disciplinas? 

Seria por professores formados em áreas que não condizem com sua atuação profissional? 

 Há, ainda, a situação referente às áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas 

tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas 

tecnologias. Segundo os PCN, essas áreas incorporam conhecimentos que se articulam com 

objetos de estudo capazes de conduzir ao processo de interdisciplinaridade. Todavia, não se faz 

referência às disciplinas em sua integridade particular, mas a objetos de estudos que estão 

presentes em ramos do conhecimento de forma geral. É como se as disciplinas fossem 

dispensáveis e, por não serem obrigatórias, não haveria a necessidade de um professor com 

                                                             
38 Libâneo (2012, p. 16) aponta que “Em face desses problemas, circula no meio educacional uma variedade de 

propostas sobre as funções da escola, propostas estas frequentemente antagônicas, indo desde as que pedem o 

retorno da escola tradicional, até as que preferem que ela cumpra missões sociais e assistenciais. Ambas as 

posições explicitam tendências polarizadas, indicando o dualismo da escola brasileira em que, num extremo, 

estaria a escola assentada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos e, em 

outro, a escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e dedicada, primordialmente, a 

missões sociais de assistência e apoio às crianças”. 
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conhecimento disciplinar específico. Essa situação demonstra o risco de se perder, com o passar 

do tempo, o agrupamento por disciplinas específicas nas escolas. 

Para Brasil (2000a), não são mais as disciplinas que devem ser preservadas em sua 

individualidade, mas sim o conhecimento em si do que pode ser visto por todas as disciplinas. 

A sensação é que há uma contradição entre os documentos, quando os PCN relativos ao ensino 

médio propõem uma interdisciplinaridade e o documento referente às ciências humanas para o 

ensino médio parece propor uma integração curricular.39 O primeiro pede o respeito à 

manutenção das disciplinas, em função do entendimento de que cada uma tem uma 

epistemologia forte que superou vários momentos históricos e esses ainda permanecem no 

currículo escolar. Já no segundo, não está clara essa preocupação. Então, onde e como ficará o 

objetivo de não generalização e não diluição das disciplinas? 

 Por exemplo: ao ser escolhido um objeto de estudo geográfico tal como o clima, o ideal 

seria mobilizar nos jovens do ensino médio o aprendizado concernente à Geografia, Biologia, 

História, Sociologia, Matemática, Física, Química, Linguagens e outras. Conquanto, como o 

aluno entenderá que existem essas possibilidades se não existirem disciplinas com essas 

especificidades? Como um único professor não poderia levar a uma falta de articulação entre 

os conteúdos? Afinal, na maioria dos casos sua formação superior é específica. Assim, 

provavelmente um professor que ministra aulas de Física não teria condições de ensinar 

conteúdos mais específicos da Sociologia. Ainda: como ajudar o aluno a entender que é nas 

especificidades que melhorias científicas sobre determinados conteúdos podem se efetivar?  

 Outro aspecto contemplado nos PCN (BRASIL, 2000a) é a relação do que é aprendido 

na escola com o trabalho a ser desempenhado pelos jovens que não continuarão os estudos em 

nível universitário e pelos jovens que seguirão a carreira acadêmica. Acerca disso, vale assinalar 

que é no ensino médio que instruções referentes aos contextos profissionais expressos na vida 

em sociedade estarão mais presentes no currículo escolar, mediante o trabalho em sala de aula 

com conteúdos que poderão fazer algum sentido no ramo profissional a ser vivenciado pelo 

jovem no futuro.   

 Impossível negar a significativa contribuição dos estudos geográficos para que os jovens 

compreendam questões mais comuns do seu cotidiano. De natureza igual às situações mais 

                                                             
39 Aires (2011, p. 227) explica que interdisciplinaridade e integração curricular não são sinônimos, e que a 

integração curricular pode assim ser entendida: “A explicação para esse argumento consiste no fato de que a 

Interdisciplinaridade pressupõe a organização curricular por disciplinas e que, fundamentalmente, as barreiras 

entre estas devem ser quebradas. Já a Integração Curricular não parte das disciplinas, mas dos centros de interesse, 

e depois de levantados quais conhecimentos serão necessários para a resolução daquele determinado problema é 

que serão buscadas as respectivas disciplinas”. 
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complexas, tais questões exigem a construção do pensamento cientifico, em que os conceitos40 

e categorias41 são trabalhados por caminhos metodológicos e teóricos trilhados pela Geografia, 

mas que mantêm representatividade na forma de compreensão das relações socioeconômicas 

ocorridas em distintos espaços. É o caso, por exemplo, das categorias paisagem, lugar, território 

e territorialidade, escala, região, globalização, técnica e redes que aparecem em destaque nos 

PCN de Geografia para o ensino médio, assim como também para o ensino fundamental. 

No ensino médio, o território e a territorialidade são vistos como definidos e delimitados 

por relações de poder, sendo que “a territorialidade é posta como resultado dos projetos e 

práticas dos agentes que têm poder sobre determinado espaço, numa dimensão concreta, 

simbólica, afetiva em escalas simples e complexas” (BRASIL, 2000b, p. 33). 

Ao propor um documento único sobre competências e habilidades para as ciências 

humanas, o texto caminha para o encontro das disciplinas com suas particularidades, sem 

sublimar a perspectiva interdisciplinar. Não se pode esquecer que os jovens alunos do ensino 

médio são os sujeitos desse processo. Será que eles percebem esse movimento interdisciplinar 

entre as disciplinas, no caso específico, as disciplinas das ciências humanas?  

 Em todas as competências apontadas nos PCN de Geografia para o ensino médio, 

conforme o Quadro 2, é possível visualizar como os conhecimentos geográficos são necessários 

como fio condutor de um ensino contextualizado, tais como o estudo dos tipos de espaços 

ocupados pelo homem, quer em meio rural, quer no espaço intraurbano; aspectos relacionados 

à vivência cotidiana em sociedade; elementos relativos à natureza, tais como as alterações 

socioambientais na paisagem; os espaços físicos e os espaços humanos; o uso de tecnologias 

que precisam dos fundamentos teórico-metodológicos da Cartografia, Climatologia, 

Geomorfologia, Geologia e outros estudados pela Geografia; a compreensão dos contextos 

socioeconômicos nos quais vivem a população brasileira e mundial. Mas como a Geografia 

pode ser considerada nesse documento? 

Inicialmente, a Geografia tem como objetivo, no ensino médio, auxiliar o aluno a 

“construir competências que permitam a análise do real, revelando as causas e efeitos, a 

intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial dos fenômenos que configuram cada 

sociedade” (BRASIL, 2000b, p. 30). Para o ensino médio, a disciplina de Geografia deve 

priorizar os seguintes conceitos de estudo: o lugar, descrito no texto como uma porção do 

                                                             
40 Nesta tese, utiliza-se a definição de conceito de Vygotsky (2000), que será mais bem definido no Capítulo 4. 
41 Para Bernardes (2011, p. 169): “a utilização de certa categoria permite a proeminência da dedução na construção 

do discurso, justamente porque ela indica um fundamento do real que perpassa aos diferentes níveis do 

entendimento. O conceito, por sua vez, permite deduções, mas não tão abrangentes como pelas categorias, por que 

indica o empírico, a materialidade”. 
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espaço apropriável para a vida, que é vivido, reconhecido e cria identidade; o território e 

territorialidade como espaço definido e delimitado por e a partir das relações de poder; escala, 

nas perspectivas cartográfica e geográfica; e os conceitos de globalização, técnicas e redes. 

Quadro 2 -  Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Geografia no Ensino Médio 

Representação e comunicação 

• Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas 

etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou 

espacializados. 

• Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica, como formas de organizar 

e conhecer a localização, distribuição e frequência dos fenômenos naturais e humanos. 

Investigação e compreensão 

• Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território. 

• Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos 

processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho, 

a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais. 

• Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação da 

vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a mundialização dos 

fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas 

diferentes escalas – local, regional, nacional e global. 

Contextualização sociocultural 

• Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua 

essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os processos 

contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam em profundas 

mudanças na organização e no conteúdo do espaço. 

• Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia. 

• Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, 

culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e sintetizando a 

densidade das relações e transformações que tornam concreta e vivida a realidade. 
Fonte: Brasil (2000a, p. 35). 

No ensino médio, além do que foi dito para o ensino fundamental, a paisagem é colocada 

como categoria que tem um caráter social, pois ela é formada de movimentos impostos pelo 

homem por intermédio do seu trabalho, da cultura, da emoção e da percepção de que a paisagem 

está além do que a vista alcança, pois é possível percebê-la também pelos sentidos; 

intensificam-se as dimensões do estudo do lugar como prático-sensível, como a dimensão do 

tempo passado e presente. As relações de conflitos e consensos fortalecem a tríade cidadão-

identidade-lugar (BRASIL, 2000b).  

Enfatiza-se que cada fenômeno, como a cidadania, pode ser estudado nas escalas local, 

regional e global. Parte-se do princípio de que todo fenômeno tem implicações que, muitas 

vezes, encontram-se de forma articulada entre si, não obstante estejam em diferentes escalas; 
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aparece em destaque um conjunto de conceitos que se referem à globalização, técnica, e redes 

(BRASIL, 2000b). 

Essas noções pertencem ao mesmo conjunto, por terem um vínculo em comum: a 

inovação e concretização de tecnologias que, num clique, interligam e fazem circular, em redes 

virtuais e concretas, pessoas, mercadorias, culturas, dinheiro e outras coisas que fazem o mundo 

funcionar. Essas tecnologias implicam diretamente a forma de produção do trabalho, a produção 

material e virtual de bens e serviços e a organização do espaço de acordo com as escalas de 

análise geográficas.  

O conhecimento geográfico é estrategicamente viável para fornecer caminhos que 

orientam a vida cotidiana em diferentes escalas. Afinal, como ajudar o jovem a desenvolver a 

criatividade, a entender as desigualdades, a se sentir mobilizado a superá-las, aprender a 

conviver em sociedade, enfim, a desempenhar o seu trabalho como ser que pensa e transforma, 

se lhe forem negados os conhecimentos produzidos pela humanidade? 

No ensino médio, os conteúdos geográficos não deveriam ser ensinados numa 

continuidade sem uma relação de retomada e reflexão, a partir do que já foi abordado durante 

o ensino fundamental. Na verdade, a perspectiva é que o jovem construa um pensamento mais 

integrado, crítico e interdisciplinar das principais categorias de análise geográfica capazes de 

conduzi-lo à interpretação sobre a heterogeneidade de fenômenos que ocorreram e incidem no 

espaço geográfico.  

Nessa medida, é possível afirmar que os PCN para o ensino médio trazem considerações 

generalizadas sobre as categorias geográficas de análises, sobretudo sobre a articulação do local 

com o global no âmbito do estudo do espaço geográfico. Ademais, nos PCN, não fica explícita 

uma abordagem teórico-metodológica sobre as escolhas que foram feitas para a elaboração 

desse documento voltado para o último nível da educação básica. Desse modo, a formação do 

professor de Geografia assumirá uma dimensão mais ampla e essencial para que os futuros 

professores possam mediar coerentemente o processo de ensino-aprendizagem, haja vista as 

limitações dos orientadores curriculares organizados pelo poder público em diferentes esferas. 

Contudo, em que medida há essa articulação entre currículos regionais e municipais? 

Considerando que a pesquisa se deu em Teresina, buscou-se uma leitura semelhante à que foi 

feita nos PCN para compreender como se dá essa relação nas diretrizes curriculares do Piauí e 

de Teresina. 
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1.6 O que se espera do ensino de Geografia para o estado do Piauí e para Teresina 

Conforme os PCN, o ensino na educação básica deve oferecer oportunidades para serem 

trabalhados os conteúdos referentes à geografia do lugar no cotidiano dos alunos, com o intuito 

de pensar os conceitos necessários para realizar as relações de comparações dos espaços de sua 

vivência com outros espaços no Brasil e no Mundo. Diante desse desafio, como os currículos 

das redes estaduais de ensino, que orientam o Ensino Médio, estão apresentando tais 

possibilidades?  

 Tal pergunta pode ser respondida à luz de diferentes currículos estaduais. Todavia, 

optou-se pela leitura e análise do currículo para o Ensino Médio do estado do Piauí, visto que 

parte dos sujeitos que participaram desta pesquisa é piauiense e estudou em escolas desse 

estado. Ademais, as informações coletadas sobre a cidade e o urbano, por meio dos 

instrumentos desta pesquisa, fazem muita alusão à capital piauiense, Teresina.42 Dessa forma, 

surge o seguinte questionamento: o que os alunos deviriam ter estudado sobre o Piauí e a cidade 

de Teresina de acordo com os documentos oficiais? 

Em princípio, cabe lembrar um pouco a história da educação secundária no estado do 

Piauí, pondera-se que há interferências significativas no que tange à configuração do modelo 

atual. Acerca disso, Souza Neto (2003) afirma que durante todo o período de colonização e, 

posteriormente, da ocupação do território piauiense, não era dado o devido mérito à educação, 

no sentido de que muitas famílias que viviam da pecuária e da agricultura de subsistência não 

viam a escola como algo necessário para a vida dos seus filhos. Além disso, a conjuntura do 

próprio poder público não estimulava o acesso à vida escolar e havia poucas pessoas habilitadas 

para trabalharem como professores, característica semelhante ao do momento histórico nacional 

brasileiro até os anos 1930, como mencionado nos tópicos anteriores.   

Nos anos 1940, conforme Silva (2015), a situação das escolas e da formação de 

professores no estado do Piauí era bem incipiente e irregular, o que interferiu na prática docente, 

pois muitos professores trabalhavam sem a devida qualificação profissional para tal.43 

Acrescenta-se o fato de que o ritmo de crescimento econômico e o desenvolvimento em âmbito 

social estavam muito aquém em relação às realidades dos outros estados brasileiros. Por 

                                                             
42 Essa informação será tratada de modo mais claro no Capítulo 3. 
43 Silva (2015) acrescenta que, apesar de os professores terem uma graduação, não havia profissionais licenciados. 

Os profissionais eram bacharéis que trabalhavam no exercício do magistério. A exceção eram os professores 

normalistas. A inclusão desses professores no sistema de ensino era feita pelo regime de cátedras. O candidato a 

professor teria de “provar ter completado o curso de humanidades ou apresentasse diploma de instituição idônea 

onde se ministrasse a disciplina objeto do concurso, e comprovasse o exercício do magistério e as atividades 

literárias, artísticas ou científicas relacionadas com a disciplina pleiteada” (SILVA, 2015, p. 116). 
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exemplo, a instalação de faculdades no Piauí ocorreu quase trinta anos mais tarde que nos 

grandes centros urbanos brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro. Além do mais, 

predominou a participação de professores com formações bem diversas, sendo a maioria 

advogados, que se formavam em outras cidades e/ou países e exerciam a profissão de professor 

nos cursos secundários do Piauí. Outro aspecto relaciona-se à quantidade dos estudantes. Foi 

apenas na década de 196044 que o Piauí teve um aumento significativo no número de alunos 

secundaristas, como explicou Silva (2015, p.117): 

Nesse período no Piauí o número de cursos de nível médio aumentou 

consideravelmente entre 1960 e 1971, passando de 49 para 92 no 1º ciclo e de 20 para 

49 no 2º ciclo, contando com toda a rede existente, tanto pública quanto particular. 

Nesse momento, o ensino oficial era regulamentado pela Lei Estadual nº. 2.887/1968 

que, adaptando-se à Lei Nacional nº. 4.024/1961, criou o Sistema Estadual de Ensino, 

que passou a se responsabilizar pela organização das escolas, disciplinando sua 

criação e condições de funcionamento, na rede pública e particular, em todos os níveis, 

através do Conselho Estadual de Educação. Além da expansão da oferta e da 

reorganização da rede escolar, o ensino secundário no Piauí passou por outras 

mudanças quanto as suas finalidades e princípios norteadores, deixando de ser um 

ensino destinado à formação intelectual das elites, altamente seletivo e acessível a 

uma pequena parcela da população. 

É válido destacar que, antes das propostas curriculares para o ensino de Geografia 

destinado à educação básica, vigorava um ensino sem uma política curricular detalhada e oficial 

que direcionava o quê e como deveriam ser ensinados e aprendidos os conteúdos. O cenário 

permaneceu semelhante ao que foi destacado por Silva (2015) até final dos anos 1980. 

Nascimento (2006) explica que o contexto da educação piauiense na década de 1990, período 

da elaboração dos primeiros PCN, também apresentava problemas referentes à aprendizagem 

dos alunos, à falta de recursos materiais e de infraestrutura. Quanto à formação dos professores, 

segundo a mesma autora, a maioria dos docentes somente tinha a formação inicial, muitas vezes 

restrita à formação do pedagógico, em nível de ensino secundário (correspondente ao curso de 

técnico-pedagógico). A forma de ensinar baseava-se na organização curricular nos moldes dos 

livros didáticos disponíveis à época.  

Até esse tempo, os livros didáticos não eram distribuídos gratuitamente às escolas,45 de 

modo que, para o professor adquirir esse material didático, ele próprio deveria tomar a iniciativa 

para a compra, a pesquisa em bibliotecas, ou a busca pela doação de livros que se dava por meio 

dos representantes das editoras nacionais. A escola pública não adotava livros didáticos como 

                                                             
44 Entretanto, vale destacar que, de acordo com Melo (2006), em 1958 começaram as primeiras turmas de Ensino 

Superior no Piauí, na Faculdade Católica de Filosofia do Piauí – FAFI –, com turmas compostas por até 23 alunos, 

nos cursos de Letras Neolatinas, Filosofia, Geografia e História. O começo do Ensino Superior representou o 

desenvolvimento de trabalhos mais voltados para uma análise mais local. 
45 No próximo capítulo, há um tópico relativo ao livro didático, em que constam algumas informações sobre esse 

recurso didático. 
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referência e, muitas vezes, os professores passavam grande parte das suas aulas a escrever 

apontamentos no quadro de giz ou de acrílico. Quanto aos alunos, eram limitadas as condições 

para a aquisição do livro: primeiro havia o obstáculo financeiro, depois, muitos professores 

utilizava conteúdos presentes em diferentes livros,46 revistas e outros materiais que acabavam 

por assumir uma finalidade didática, pois muitos não eram produzidos inicialmente para esse 

propósito.  

Nesse ínterim, a avaliação do que se espera em termos de aprendizado de conteúdos 

geográficos voltados para a Geografia do Piauí foi bem definida com o aceite do currículo 

nacional (os PCN), especialmente quando se volta o olhar para o Ensino Médio, que teve sua 

obrigatoriedade estabelecida com a LBDN de 1996. Nessa medida, como cada estado teria de 

construir suas diretrizes curriculares, no Piauí foram elaborados os “Referenciais Curriculares 

do Ensino Médio da Rede Estadual do Piauí”, entre os anos de 2004 e 2005. Tal documento, 

em seu prefácio, destaca que está fundamentado nas legislações federais47 e nos PCN.  

O documento que trata dos Referenciais Curriculares para o Ensino Médio no Piauí 

apresenta sete partes, quais sejam: “O Ensino Médio como Educação Básica: fundamentação 

legal”; “Concepções curriculares e organização do Ensino Médio no estado do Piauí”; “O 

Ensino Médio e as áreas do conhecimento”;48 “Procedimentos metodológicos”; “Avaliação”, 

“Recomendações finais” e “Referências bibliográficas”. A equipe de elaboração foi composta 

por consultores representantes das Universidades Federal (UFPI) e Estadual (UESPI), em 

colaboração com a equipe técnica da Secretaria Estadual de Educação e Cultura – SEDUC-PI 

(PIAUÍ, 2005).  

Embora com muitas semelhanças na estrutura do documento em relação ao que os PCN 

propõem, percebem-se alguns diferenciais, a começar pela escolha da denominação dada pelos 

consultores ao documento, qual seja, "diretrizes curriculares do Piauí". Além disso, há uma 

abordagem referente à definição do que seria currículo. Os consultores justificam-na por 

apresentar tendências curriculares, no Brasil, com suas respectivas funções. Acerca disso, eles 

                                                             
46 Em minha experiência como professora de Ensino Médio, percebi que muitos alunos faziam um grande esforço 

para conseguir material para a leitura. Era comum os jovens obterem fotocópias de capítulos ou de livros inteiros. 

Para muitos, tal sistemática era conhecida como aquisição de apostilas. Na maioria das vezes, incentivada pelo 

próprio professor, por entender as circunstâncias econômicas dos alunos e a necessidade de terem um material 

para leitura. 
47 Na apresentação do documento, há referências: à Constituição Federal de 1988; à Emenda Constitucional 

nº14/96; à LDBN de 1996; à Lei 5.692, de 1971; à Resolução CNE/CEB nº 3/98 e 10.172/2001 (PIAUÍ, 2005). 
48 Linguagem e a Língua Portuguesa; Linguagens e a Língua Estrangeira Moderna – Língua Inglesa; Linguagens 

e a Língua Estrangeira Moderna – Língua Espanhola; Linguagens e a Educação Física; Linguagens e a Informática; 

Linguagens e a Arte; Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: Química, Biologia, Física e 

Matemática; Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Ensino 

Religioso.  
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citaram duas concepções comuns até os anos de 1970: a centralização dos interesses e esforços 

dos alunos pela perspectiva de Dewey e Kilpatrick, com o escolanovismo;49 e a construção 

científica para desenvolver aspectos da personalidade adulta então considerados desejados, 

seguindo as ideias de Bobbit a respeito do tecnicismo.50 Nesse caso, os consultores apontaram 

a influência do positivismo e do produtivismo (econômico) para a educação brasileira. 

Noutro patamar, os consultores citaram as influências das teorias neomarxistas, da 

Escola de Frankfurt, da psicanálise e de outros pensamentos igualmente influenciadores, tais 

como os de: Michael Young, com a Sociologia do conhecimento escolar e do currículo; e 

Michael Apple e Henry Giroux, com a Análise Sociológica do currículo. No texto, os 

consultores permanecem com a discussão acerca do currículo e apontam ainda para Sacristán 

(1997), McLaren (1997), Perrenoud (1999) e Tanguy (1997) (PIAUÍ, 2005)51. 

A forma como os autores citados foram apresentados pelos consultores responsáveis 

pela elaboração do documento referente às diretrizes estaduais deixou claros indícios de suas 

concepções teóricas. Reforçaram a ideia de que o ensino, apesar de fortemente enraizado nas 

matrizes positivistas, deveriam mudar essa concepção e voltar-se para uma perspectiva do 

método dialético (PIAUÍ, 2005). Porém, não foram apresentados os procedimentos 

metodológicos que poderiam encaminhar uma propositura mais consistente para que fosse, 

efetivamente, configurado um ensino com base nesse campo teórico-metodológico. Isso pode 

ser consequência da própria estrutura do documento, que foi apresentado de forma resumida 

e/ou pelas limitações dadas, em decorrência da configuração política nos âmbitos nacional e 

estadual.  

No Piauí, a configuração do que se espera da educação normalmente foi seguindo as 

orientações das políticas públicas implementadas em decorrência das legislações voltadas para 

uma educação que propiciasse um currículo de dimensão nacional. Não obstante, foi 

assegurado, por essas mesmas leis, que se resguardasse o direito ao ensino-aprendizagem das 

particularidades referentes a cada estado e município, como sendo um conhecimento capaz de 

propiciar a articulação nas escalas de análise local, nacional e global. Desse modo, retoma-se a 

questão: o que foi proposto para o ensino de Geografia no Piauí?  

                                                             
49 Pretendia romper com o ensino denominado de tradicional. Teve, dentre seus marcos, o Manifesto dos Pioneiros, 

em 1932. 
50 Adotada por volta de 1970, tinha como objetivo impor a tecnologia educacional, visto que professores e alunos 

não desenvolviam relações dialogadas (MENEZES; SANTOS, 2001).  
51 No documento não há explicações sobre a relação entre essas referências teóricas utilizadas, apenas são citadas 

no contexto do texto escrito pelos consultores que o elaboraram. 



65 

 

O ensino de Geografia, para os Referenciais Curriculares (PIAUÍ, 2005), pertence à área 

de Ciências Humanas e apresenta-se distribuído nas três séries do Ensino Médio, com a inclusão 

de uma disciplina específica, a Geografia do Piauí.52 Ressalta-se que, em alguns momentos, 

conteúdos que tratam do estado do Piauí estavam presentes na Geografia das três séries do 

Ensino Médio,  tais como: (1º ano) Organização do espaço piauiense – evolução da formação 

do território piauiense nos vários contextos de sua história; (2º ano) Organização do espaço 

piauiense – o meio natural piauiense e seus vários componentes, estrutura fundiária e a 

organização do espaço agrário piauiense; (3º ano) Organização do espaço piauiense, atividades 

de produção e consumo geradoras das transformações do espaço piauiense e sua relação com o 

”desenvolvimento” do Estado e a modernização tecnológica; e o processo de urbanização 

piauiense. 

De forma geral, afora os preceitos apresentados pelos PCN, o documento “Referenciais 

Curriculares para o Ensino Médio” traz a prerrogativa de que “a produção do saber geográfico 

se posicionou como instrumento de leitura do mundo e não mera disciplina” (PIAUÍ, 2005, p. 

154).  Quanto ao campo dos estudos correlacionados aos conteúdos da disciplina Geografia do 

Piauí, foi proposto como Competências e Habilidades:  

No campo específico piauiense introduzir o conteúdo do semi-árido no processo de 

ensino-aprendizagem, sensibilizando, mobilizando e capacitando a comunidade 

escolar para a adoção de alternativas de convivência com o semi-árido desenvolvendo 

metodologias e material didático pedagógico que possibilite essa convivência (PIAUÍ, 

2005, p. 155). 

Em consonância com a citação acima, o foco dos estudos em relação ao Piauí, segundo 

a explicação do texto do documento, deveria ser o contexto do semiárido. Em outros termos, 

não foi apresentado, no rol das Competências e Habilidades, os demais saberes necessários para 

o entendimento das diferentes dinâmicas sociais, naturais, ambientais e culturais existentes no 

estado.53 No entanto, quando se apresenta o quadro-resumo (PIAUÍ, 2005), há outro cenário, 

que pode ser observado no quadro que expõe as “competências e habilidades, conteúdos e 

procedimentos – Ensino Médio do Piauí/Geografia do Piauí” (Quadro 3). Isso demonstra uma 

certa fragilidade no contexto do documento, quando se compara ao roteiro recomendado pelo 

quadro.  

                                                             
52 Trabalhei como professora de Geografia do Piauí por quase dez anos. Era uma disciplina bem-aceita pelos 

alunos, despertava a curiosidade dos estudantes e, geralmente, era possível fazer uma relação da realidade 

piauiense com diferentes escalas de análise. Tal disciplina tinha a carga horária de uma hora semanal. 
53 No estado do Piauí, a área de domínio do semiárido corresponde a 59,61%, com um total de 151 municípios 

(62,1% em relação ao total de 223 municípios do estado). É uma região com índices pluviométricos entre 400 mm 

e 1.000 mm, com temperaturas que variam entre 24 e 39 graus Celsius. Disponível em: 

<www.semiárido.pi.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2015.  
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Usualmente, os conteúdos referentes ao ensino de Geografia tratam do Piauí numa 

perspectiva semelhante ao que é proposto para o ensino de Geografia de uma forma mais geral 

(BRASIL, 2000 a). Esses conteúdos seriam vistos sob uma ampliação na escala de análise, 

voltando-se especificamente para a realidade piauiense. Desse modo, seria desejável, para o 

ensino de Geografia do Piauí, uma visão mais detalhada dos aspectos associados aos conteúdos 

a serem trabalhados pelo ensino de Geografia, tratados em tópicos anteriores.  

Almejava-se, por conseguinte, que os alunos compreendessem os processos 

pertencentes à formação do território piauiense, o que envolveria o estudo dos aspectos da 

colonização e o que contribuiu para a atual configuração do espaço no estado. Nesse ponto de 

vista, alguns outros conteúdos apresentavam uma relativa conectividade, tais como os que se 

relacionavam ao espaço e à sociedade em consonância com as atividades de produção e 

consumo; as estruturas produtivas e a criação das desigualdades espaciais em conjunto com a 

compreensão dos movimentos migratórios; a estrutura política e administrativa do estado; as 

relações entre a cidade e o campo; e as potencialidades turísticas. 

Os demais conteúdos, que seguem apresentados no Quadro 3, tratam dos aspectos 

pertinentes ao meio natural (estrutura geológica, relevo, clima, hidrografia e vegetação), dos 

sítios arqueológicos e dos problemas socioambientais. Numa outra perspectiva, estão os 

conteúdos que abordam a estrutura fundiária em conformidade com o espaço agrário piauiense 

e a luta pela terra no Piauí. Também, os que se referem às comunidades quilombolas e à 

influência étnico-racial para a formação da população piauiense.  

A apresentação dos conteúdos (Quadro 3) revela que eles possuem a perspectiva de 

compreender os principais aspectos geográficos do estado do Piauí. Há muitas possibilidades 

para ampliar os contextos para uma interpretação mais cabal de diferentes realidades piauienses. 

Contudo, a forma como foram dispostos (no quadro) poderia ter possibilitado uma aproximação 

temática entre os conteúdos, abstraindo-se da falta de conectividade e com o objetivo de uma 

compreensão mais dialética. 

É preciso lembrar que nesse documento não foram apresentadas temáticas para a 

compreensão da cidade de Teresina. Caberia ao professor construir essa relação com cada 

cidade de vivência dos alunos, embora fosse bem aceitável um destaque para a cidade de 

Teresina, haja vista que é a capital do estado e a cidade que mais exerce influência em relação 

às demais cidades do próprio estado, bem como nas cidades dos estados vizinhos.  

Os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio, no Piauí, vigoraram até o ano de 

2013, quando, subsequentemente, outro documento foi elaborado: ”Matrizes Disciplinares do 

Ensino Médio”. Tal documento afirmou ter como preceito as bases políticas educacionais 
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nacionais e estaduais, as legislações vigentes, os fundamentos dos programas do MEC e as 

orientações do processo pedagógico da rede estadual de ensino. Afirmou-se, no documento, 

que as Matrizes Curriculares foram resultado de uma cooperação técnica do MEC-PNUD- 

SEDUC-PI, com vistas à melhoria do desempenho escolar dos alunos (PIAUÍ, 2013). 

Depois de uma breve introdução sobre as informações do propósito das Matrizes 

Curriculares, o documento apresentou vários quadros (PIAUÍ, 2013). Cada um deles era 

destinado a uma disciplina por série. Os quadros propõem-se a apresentar, de forma bem 

resumida, a base conceitual do processo de ensino-aprendizagem, fundamentos e 

procedimentos do método didático, as matrizes com as aprendizagens esperadas, os conceitos 

esperados por disciplina e a sistemática de avalição do desempenho escolar. No título do 

quadro, há as informações referentes à área de conhecimento e o nome da disciplina. Os eixos 

informativos, comuns a todos os quadros, são: etapas de ensino (série); o que deverá ser 

aprendido; o que deverá ser ensinado; como deverá ser ensinado; e o que deverá ser avaliado. 

Para o ensino de Geografia, há três (1º, 2º e 3º anos) quadros vinculados às Ciências 

Humanas. Não há mais a disciplina de Geografia do Piauí e parte dos conteúdos dessa extinta 

disciplina foi inserida em cada uma das séries do Ensino Médio, com uma ou duas abordagens 

gerais, na disciplina de Geografia. Para melhor compreensão, organizou-se um quadro com tais 

abordagens e os trechos onde aparecem os conteúdos relativos ao espaço piauiense (Quadro 4). 

Os conteúdos acerca da Geografia do Piauí no Ensino Médio correspondem aos mesmos 

conteúdos que antes eram esperados nos referenciais de 2005. No entanto, as diferenças estão 

na forma de abordagem e na redução de alguns conteúdos, visto que, para a inclusão dos 

assuntos referentes ao Piauí, foi necessária a supressão de outros relativos aos contextos 

nacional e internacional, que antes estavam presentes na disciplina de Geografia, pertencentes 

ao primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Médio. 

 Nos dois documentos elaborados pela SEDUC-PI (PIAUÍ, 2005, 2013), não há 

referência direta à cidade de Teresina, mas há indicações de que se deve priorizar o lugar em 

que os jovens estão como importantes para a construção do seu pensamento geográfico. O 

estudo da cidade de Teresina dependerá do lugar em que o jovem cursou o seu Ensino Médio, 

haja vista que outras cidades no Piauí também desempenham papel urbano singular. No Ensino 

Médio, a oportunidade de aprender sobre a capital dependerá muito da formação e habilidade 

do professor sobre o conhecimento do lugar e em proporcionar momentos de discussão que 

envolvam temáticas da vida cotidiana de Teresina. 

Diante do que foi exposto neste capítulo, pode-se entender o que se espera para o ensino 

de Geografia, concernente ao que é proposto pelos currículos analisados, ou seja, um 
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conhecimento muito geral que baseia o entendimento dos conteúdos e conceitos geográficos 

em escalas de análise diferentes (local, regional, nacional, global). 

Contudo, há uma incongruência de informações sobre como se desenvolver temáticas 

relativas à ciência geográfica e ao que está presente no cotidiano dos sujeitos partícipes do 

processo ensino-aprendizagem. Nesse aspecto, corrobora-se com Pereira Garrido (2015, p. 124-

125), quando propõe seis aspectos que devem ser considerados ao pensar em um currículo para 

ensinar Geografia: 

El currículo debe al menos contener problemáticas relevantes que puedan ser 

desarrolladas con contenidos específicos de la Geografia (conceptos, procedimientos 

y actitudes) en asociación con aprendizajes esperados que incluyan el desarrollo de 

habilidades especificamente espaciales; El currículo tiene que posibilitar el desarrollo 

de habilidades y tareas de modo gradual desde un nível simple hasta el complejo, 

velando por la unicidade del pensamiento espacial, que sólo se logra, desde la 

perspectiva geográfica restableciendo las inter-relaciones entre sociedade-Naturaleza; 

Ser Humano-Medio; El currículo tiene que posibilitar el desarrollo del tránsito 

multiescalar que exceda la comprensión de un espacio meramente topológico y 

cartográfico; El currículo tiene que permitir el desarrollo de diversos enfoques 

geográficos más o menos compatibles con el enfoque pedagógico enunciado en el 

cuerpo normativo. Lo anterior, teniendo em cuenta que dichos enfoques consideran 

no sólo concepciones teóricas, sino también metodológicas, técnicas, éticas y 

ontológicas; El currículo debe permitir un diálogo con el orden cronológico, sin 

subordinación y resaltando la constitución del tiempo presente en el espacio 

geográfico; El currículo no debe permitir la ausencia de procesos espaciales en la 

constituición de fenómenos y hechos de corte geográfico. El trabajo descritivo y 

diagnosticador, si bien fundamental, es sólo una parte de las actividades que 

promueven el aprendizaje espacial54.  

 

Dentre as propostas de Garrido (2015), há a que suscita a importância do diagnóstico, 

sobretudo que tenha a abordagem qualitativa, para o processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

aspecto, é necessário entender a construção do pensamento geográfico para além dos PCN, 

como a que pode ter ocorrido por influência dos livros didáticos e do ENEM. O capítulo 

seguinte tratará desse tema por meio do ensino de Cidade.

                                                             
54 Tradução: “O currículo deve ao menos conter problemáticas relevantes que podem ser desenvolvidas com 

conteúdos específicos da Geografia (conceitos, procedimentos e atitudes) em associação com as aprendizagens 

esperadas que incluam o desenvolvimento de habilidades especificamente espaciais. O currículo tem que 

possibilitar o desenvolvimento de habilidades e tarefas de modo gradual desde um nível simples ao complexo, 

observando uma unidade de pensamento espacial, que só se alcança, desde a perspectiva geográfica restabelecendo 

as inter-relações entre Sociedade-Natureza; Ser humano-Meio. O currículo tem que possibilitar o desenvolvimento 

do trânsito multiescalar que exceda a compreensão de um espaço meramente topológico e cartográfico. O currículo 

tem que permitir o desenvolvimento de diversos enfoques geográficos mais ou menos compatíveis com o enfoque 

pedagógico enunciado no corpo normativo. Considerando que esses enfoques acima não são apenas as concepções 

teóricas, mas também metodológicas, técnicas, éticas e ontológicas. O currículo deve permitir um diálogo com a 

ordem cronológica, sem subordinação e ressaltando a constituição do tempo presente no espaço geográfico. O 

currículo não deve permitir a ausência de processos espaciais na construção de fenômenos e atos de corte 

geográfico. O trabalho descritivo e diagnosticador, embora seja fundamental, é só uma parte das atividades que 

promovem a aprendizagem espacial” (tradução nossa). 
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Quadro 3 – Competências, habilidades, conteúdos e procedimentos: Ensino Médio do Piauí – Geografia do Piauí 

Fonte: Piauí (2005, p. 160).

Série Competências Habilidades Eixos estruturadores Conteúdo Procedimentos 

1ª  Compreender os elementos 

cognitivos, afetivos, sociais e 

culturais que constituem a 

identidade própria e a dos 

outros. 

 Ler, analisar e interpretar os 

códigos específicos da 

Geografia considerando-os 

como elementos de 

representação de fatos e 

fenômenos espaciais. 

 Reconhecer os fenômenos 

espaciais, identificando a 

singularidade da Geografia 

piauiense. 

 Analisar e comparar, 

interdisciplinarmente, as 

relações entre a degradação da 

vida no planeta, tendo em vista 

o conhecimento da sua 

dinâmica e a determinação dos 

fatores econômicos, 

tecnológicos e políticos que 

incidem sobre a natureza em 

diferentes contextos, 

especialmente sobre o espaço 

local. 

 Identificar, analisar e avaliar o 
impacto das transformações 

naturais, sociais, econômicas, 

culturais e políticos no espaço 

geográfico piauiense. 

 Pensar o espaço enquanto uma 

totalidade na qual se passam as 

relações cotidianas. 

 Compreender as relações ético-

raciais por meio da afirmação e 

valorização das raízes indígenas 

e afro-brasileiras. 

 Estudar o espaço das 

comunidades quilombolas do 

Piauí. 

 Compreender a organização do espaço 

geográfico piauiense, através da relação 

entre a sociedade e a natureza, 

desvendando as diversas formas de 

apropriação e ocupação do espaço. 

 Entender de forma crítica, analítica e 

histórica o contexto em que configuram 

o espaço geográfico. 

 Estabelecer relações entre os conteúdos 

estudados e a realidade piauiense, para a 

compreensão da articulação dos espaços 

local/global. 

 Reconhecer a espacialização das 

contradições e dos conflitos 

socioeconômicos e culturais como 

produto de uma sociedade desigual, 

tendo em vista a construção de um 

espaço mais igualitário. 

 Analisar as relações sociedade-espaço, a 

partir das atividades de produção e 

consumo, entendidas como geradoras de 

transformações do espaço piauiense. 

 Compreender os processos migratórios e 
suas relações com a crise das estruturas 

produtivas. 

 Relacionar a estrutura fundiária 

piauiense com problemas 

socioambientais dessa organização. 

 Analisar o meio Natural piauiense em 

seus vários componentes: estrutura, 

clima, hidrografia, vegetação. 

 Garantir o reconhecimento da igualdade 

de valorização das raízes indígenas e 

africanas no Brasil e na sociedade 

piauiense ao lado dos demais grupos 

éticos. 

 Conhecer o espaço dos sítios 

arqueológicos piauienses no contexto da 

sua história e configuração geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construções dos 

Espaços e a 

Identidade Local 

 Organização do espaço piauiense: a evolução 

da formação do território piauiense da 

colonização a atualidade. 

 O meio natural piauiense em seus vários 

componentes: estrutura geológica, relevo 

clima, hidrografia e vegetação, como fonte de 

patrimônio ecológico e cultural. 

 Os sítios arqueológicos do Piauí. 

 Organização da estrutura fundiária. O espaço 

agrário piauiense e os problemas 

socioambientais resultantes dessa organização. 

 Relação espaço e sociedade, a partir das 

atividades de produção e consumo, geradoras 

de transformação do espaço piauiense. 

 Estrutura produtiva e desenvolvimento do 
Estado. Criação das desigualdades espaciais. 

Movimentos migratórios inter e interestadual. 

 A luta pela terra no Piauí. 

 Modernização tecnológica nos anos 50 e 

alterações nas relações cidade-campo. 

 Estrutura política e administrativa do estado: 

evolução e contradições. 

 Geografia do Piauí e potencialidades 

turísticas. 

 Problemas socioambientais. 

 Comunidades quilombolas do Piauí. A 

educação das relações da cultura indígena e 

Afro-Brasileira. História e Cultura Africana. A 

cultura afro-brasileira e a formação social 

piauiense. História de lutas e resistência. 

 

 Produzindo textos a partir da 

comparação dos diversos tipos de 

paisagens e das relações individuais e 

coletivas. 

 Utilizando e explorando mapas para a 

localização e distribuição dos 

fenômenos naturais e sociais. 

 Elaborando, lendo, identificando, 

interpretando e aplicando escalas. 

 Analisando a distribuição e a 

organização dos diversos tipos de 

ocupação territorial do espaço piauiense. 

 Comparando e analisando diversas 

teorias demográficas. 

 Identificando, analisando as 
transformações provocadas no espaço 

com ênfase nas políticas ambientais. 

 Observando, descrevendo, 

interpretando, analisando e sintetizando 

diversos temas expostos na mídia de 

forma crítica. 

 Pesquisando, trabalhando com 

projetos sobre temas estudados. 

 Levantando dados a partir de trabalhos 

de campo. 

 Criando esquemas que possibilitem a 

investigação, a observação e a 

compreensão do Piauí nos contextos 

brasileiro e mundial. 

 Observando e analisando o processo 

de evolução e distribuição dos processos 

migratórios no Piauí. 
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Quadro 4 - Trechos das matrizes curriculares (Geografia) em que aparecem as referências à Geografia do Piauí 

Fonte: Piauí (2013). Organizado pela autora (2015).

Etapas de Ensino O que deveria ser aprendido O que deveria ser ensinado Como deveria ser ensinado O que deveria ser avaliado 

 

1º série 
 Compreender a organização 

do espaço geográfico piauiense 

por meio da relação entre a 

sociedade e a natureza, 

desvendando as diversas formas 

de apropriação do espaço. 

 Relacionar a estrutura 

fundiária piauiense com 

problemas socioambientais 

dessa organização. 

 O espaço agrário piauiense e os 

problemas socioambientais resultantes 

dessa organização. 

 Geografia do Piauí e 

potencialidades turísticas. 

 O meio natural piauiense em seus 

vários componentes: estrutura 

geológica, relevo, clima, hidrografia e 

vegetação, como fonte de patrimônio 

ecológico e cultural. 

 Analisando a distribuição e a organização dos diversos 

tipos de ocupação territorial do espaço piauiense. 

Comparando e analisando diversas teorias 

demográficas. Identificando e analisando as 

transformações provocadas no espaço com ênfase nas 

políticas ambientais. Observando, descrevendo, 

interpretando, analisando e sintetizando diversos temas 

expostos na mídia de forma crítica.  

 Levantando dados a partir de trabalhos de campo. 

Criando esquemas que possibilitem a investigação, a 

observação e a compreensão do Piauí nos contextos 

brasileiro e mundial. 

A capacidade de:  

 Compreensão da organização do espaço geográfico 

piauiense por meio da relação entre a sociedade e a 

natureza, desvendando as diversas formas de 

apropriação do espaço;  

 Compreensão da relação da estrutura fundiária 

piauiense com problemas socioeconômicos. 

 

2ª Série 
 Analisar e interpretar o 

processo histórico de 

ocupação do espaço piauiense, 

ao destacar o uso e a ocupação 

do solo, os aspectos 

populacionais, o espaço de 

produção e a questão ambiental. 

 Organização do Espaço piauiense: o 

meio natural e seus vários 

componentes. Estrutura fundiária e a 

organização do espaço agrário 

piauiense. 

 Organização do espaço piauiense: 
evolução da formação do território 

piauiense nos vários 

contextos de sua história. 

 Observando e analisando o processo de 

evolução e distribuição dos processos movimentos 

migratórios no Piauí. 

 

 A demonstração da organização do espaço 

geográfico brasileiro, regional e piauiense.  

 

 

 

 

3ª Série 

Não há o que deveria ser 

aprendido de forma específica 

para os conteúdos referentes à 

Geografia do Piauí. 

 Organização do espaço piauiense. 

Atividades de produção e consumo 

geradoras das transformações do 

espaço piauiense. A estrutura de 

produção piauiense e sua relação com 

o “desenvolvimento” do Estado.   

Modernização tecnológica e o 

processo de urbanização piauiense. 

 Comunidades quilombolas do Piauí. A 

educação das relações étnico-raciais e 

o espaço da cultura indígena e afro-

brasileira. História e cultura africana. 

A cultura afro-brasileira e a formação 

social piauiense. 

História de lutas e resistência. 

 Pesquisando, trabalhando com projetos sobre os temas 

estudados. 

 Levantando dados por meio de trabalhos de campo. 

 

 Não há o que deveria ser avaliado de forma 

específica para os conteúdos referentes à Geografia 

do Piauí. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compreensão da cidade nessa perspectiva destaca sua relação com a 

formação de cidadãos e busca explicar projetos de formação de 

cidadania orientados por princípios democráticos, abertos para a 

diversidade, para o usufruto coletivo dos espaços urbanos, para a vida 

coletiva. O interesse está centrado na capacitação das pessoas para 

viver de forma plena na cidade, o que inclui sua participação. Formar 

para a vida urbana é um projeto que está ligado, assim, ao objetivo de 

buscar garantir o direito à cidade, como propõe Lefebvre (1991). Essa 

formação pode ocorrer na escola, onde há possibilidades de 

compartilhar ideias, experiências, representações urbanas. Destaca-

se, nesse sentido, a tarefa da escola de, por intermédio do ensino de 

suas diferentes matérias, como a geografia, e de relações sociais 

diversas, contribuir para a construção de conhecimentos abrangentes, 

críticos e instrumentalizadores sobre a cidade (CAVALCANTI, 2008, 

p. 8). 
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2 O ENSINO SOBRE CIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

No primeiro capítulo, discutiu-se sobre o que se espera da educação básica para o ensino 

de Geografia (para os três níveis) de acordo com os PCN e as referências curriculares para o 

Estado do Piauí. Neste capítulo, em razão do foco específico da pesquisa, abordar-se-á como 

se constituiu o ensino de cidade de acordo com os mesmos documentos, acrescenta-se a 

utilização do livro didático e do ENEM, os quais têm servido como orientadores de currículo 

para muitas realidades escolares. Nesse sentido, a abordagem dada por esses referenciais será 

focalizada e, com a ajuda de autores especialistas sobre o ensino de cidade, pensar-se-á sobre 

algumas propostas que podem se efetivar na escola para tal ensino. Ademais, na tentativa de 

entender sobre o que tem sido posto para o ensino de cidade, pode-se construir uma ideia que 

será norteadora para o capítulo seguinte: as percepções de jovens universitários acerca da cidade 

de Teresina. 

Nesse intuito, este capítulo foi dividido em dois momentos. O primeiro trata de três 

orientadores de currículo e a maneira como abordam a temática de cidade para o ensino médio 

da educação básica: os PCN; o ENEM e os livros didáticos. Esses últimos foram as duas 

coleções de livros didáticos mais adotados no Brasil, o que coincidiu com as mais adotadas em 

Teresina, PI, para as escolas públicas para o triênio 2012-2014. A outra abordagem apresenta 

uma análise do que há em comum e o que há de singular entre os três orientadores de currículos 

elencados nessa pesquisa e considera algumas propostas para o ensino de cidade. 

2.1 A cidade nos PCN do ensino fundamental e médio 

 Em princípio, esperam-se do ensino médio, obviamente, mais elementos que propiciem 

o entendimento dos aspectos mais complexos referentes à cidade, segundo propõem os PCN. 

Desse modo, surge um questionamento: como a cidade tem sido aprendida pelos os alunos da 

educação básica? Essa pergunta, apesar de sua simplicidade, retoma questões bem mais 

profundas que se debruçam na observação da complexidade entre a diversidade de situações 

urbanas existentes no Brasil, as quais podem abranger espaços geográficos repletos de 

particularidades, tais como as metrópoles, as grandes, médias, e as pequenas cidades55. 

                                                             
55 Tem sido apontado que deve haver um limite conceitual para o estudo das cidades grandes, médias e pequenas, 

pelo fato de as cidades médias representarem, não um meio-termo, mas sim uma proposta de cidade em transição 

e, por isso, possibilidade de dubiedade sobre o entendimento adequado dos tipos de cidades. Sobre essas definições 

é recomendada a leitura dos textos de Amorim Filho (2007), Sposito, Elias, Soares, Maia e Tôrres (2007). 
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 Anunciam-se mais algumas questões, dentre elas: como os documentos oficiais 

direcionam o ensino sobre as cidades? Em que medida o ENEM e os livros didáticos participam 

na condução do currículo sobre o ensino de cidade? Começa-se por alertar sobre as dificuldades 

e limitações para se realizar essa tarefa, em razão das possíveis respostas a essas questões. A 

intenção é encontrar uma aproximação do que poderia estar sendo ensinado e aprendido nas 

escolas sobre a cidade, para que, a partir dessa afinidade, possam-se entender os tipos de 

conceitos – cotidianos ou científicos – construídos pelos jovens, sujeitos dessa pesquisa.  

Convém destacar que se analisam os conteúdos sobre cidade contidos nos PCN 

referentes ao ensino fundamental e médio, ENEM e livros didáticos sem assumir que esses 

instrumentos sozinhos orientam o ensino sobre a cidade, mas que eles estão mais presentes por 

serem de acesso comum aos alunos das escolas brasileiras, sobretudo depois que o ENEM se 

tornou a avaliação mais usada para o acesso às universidades. Outro fato que justifica essa 

escolha é que o livro didático é ofertado obrigatória e gratuitamente às escolas públicas, desde 

2005.56  

 Espera-se, segundo os PCN, para o ensino fundamental57 (anos iniciais), que a cidade 

seja ensinada a partir dos seus aspectos mais visíveis, como os rios, lagos, córregos, relevo, 

vegetação, as construções arquitetônicas antigas e as mais modernas, as vias públicas, as casas, 

enfim, as edificações humanas e a presença dos elementos naturais. Certamente, isso deve 

ocorrer com o intuito de refletir sobre o espaço geográfico. Ainda seguindo essa linha, nos 

parâmetros curriculares fica claro que, ao observar as paisagens do cotidiano, as crianças devem 

refletir sobre a relação delas com suas vidas, para que haja a motivação de pensar a paisagem 

associada ao lugar de vivência desses sujeitos (BRASIL, 1997, p. 75). 

 Depois da etapa de visualização, segue a de análise. Para tanto, o professor poderá, 

conforme o referido documento, suscitar problemáticas em que os alunos pudessem pensar 

sobre os porquês de determinadas paisagens da cidade e em que medida as ações humanas 

provocaram o surgimento, o desaparecimento ou a transformação das paisagens na cidade. 

Podem também pensar como o cotidiano, os hábitos de consumo, as características culturais 

locais, as técnicas de trabalho, o contexto natural em que a cidade está inserida influenciam 

diretamente na configuração de determinada paisagem (BRASIL, 1997). 

                                                             
56 Segundo as informações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –, foi no ano de 2005 

que a distribuição do livro didático começou a ser feita para o ensino médio, com a ressalva de que se tratou de 

uma distribuição parcial dos livros de Matemática e Português para a 1ª Série do Ensino Médio, nas regiões Norte 

e Nordeste. Apenas no PNLD de 2009, teve início uma distribuição integral dos livros de Matemática, Português, 

Biologia, Física e Geografia (BRASIL, 2015). 
57 As considerações sobre o ensino fundamental neste capítulo envolvem Brasil (1997) e Brasil (1998), os quais 

orientam todo o ensino fundamental. 
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Refletir sobre essas relações existentes nas cidades pode provocar nos alunos a 

necessidade de repensarem sobre o cuidado com as paisagens que visualizam em sua cidade, 

como: o destino do lixo e o respeito pelas formas de convivência das pessoas com a natureza. 

O aluno pode, ainda, compreender que seriam possíveis naquele lugar outras formas de 

configuração espacial, entendendo que o homem consegue transformar, por ações propositivas 

ou negativas, determinadas paisagens.  

Nessa direção, é nos primeiros dois anos do ensino fundamental (BRASIL, 1997), que 

a noção de cidade começa a incorporar o olhar geográfico sobre a formação de território, 

segundo os PCN. Isso ocorre porque é ensinado que a cidade possui limites territoriais e áreas 

bem delimitadas por diferentes fatores.  

Como forma de conhecer e representar as paisagens analisadas pelos alunos, o 

documento (BRASIL, 1997) sugeriu o uso dos aspectos cartográficos. Assim, surgiria a 

necessidade da compreensão dos alunos sobre os símbolos cartográficos mais usuais como os 

referentes à orientação e os que possibilitem a localização dos espaços na cidade. Nesse quesito, 

o documento propõe o desenho e a pintura de mapas como primeiro exercício para que as 

crianças, nos anos iniciais do ensino fundamental, comecem a percebê-los como forma de 

representação dos lugares, meios em que se simbolizam muitas interpretações sobre um 

determinado espaço. 

Em séries posteriores, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, 

potencialmente, os conteúdos geográficos podem ser representados em mapas. A cartografia 

seria utilizada para auxiliar uma leitura crítica das paisagens da cidade, que pode começar na 

sala de aula, no bairro e/ou na escola. Essa leitura deve funcionar com o propósito de comparar 

pelo mapa diferentes lugares. Assim, são incentivadas, além da expressão por desenhos de 

mapas temáticos que podem destacar as problemáticas da cidade, suas análises. 

Uniformemente, colabora para pensar numa alfabetização cartográfica que forneça condições 

para que a criança entenda os aspectos locais e os compare aos aspectos globais. 

No que diz respeito ao uso das representações cartográficas, elas podem simbolizar a 

cidade, de acordo com sua área de influência, pelos fluxos comerciais ou de pessoas, 

especialmente pela identificação das problemáticas discutidas em sala de aula, do que poderia 

ser a relação campo-cidade ou os impactos negativos decorrentes da interação do homem com 

a natureza, assim como o lado positivo da cidade, aquilo que causa a afetividade por 

determinado lugar. 

Outra abordagem refere-se às sugestões de conteúdos que envolvam as relações cidade-

campo ainda na perspectiva de se compreender a cidade pela via do entendimento da paisagem. 
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Espera-se que as crianças consigam relacionar “suas dimensões sociais, culturais e ambientais 

e considerando o papel do trabalho, das tecnologias, da informação, da comunicação e do 

transporte” (BRASIL, 1997, p. 93). Por certo os alunos avançariam por conseguirem fazer a 

distinção entre as paisagens da cidade e as do campo. 

Desse modo, os conteúdos sobre as paisagens urbanas e as paisagens rurais seriam 

compreendidos por suas diferenças, contudo, sem esquecer as influências que uma exerce sobre 

a outra. Por essa razão, o entendimento sobre como se realizam essas comunicações virtuais e 

físicas pelos diferentes tipos de transportes (carros, caminhões, dentre outros) e modalidades 

(coletivo, público, particular) e as alterações na paisagem por eles provocadas (as vias de 

acesso, as construções de viadutos, pontes e outros que foram feitos para facilitar a mobilidade) 

são importantes para que as crianças comecem a entender como os espaços se interconectam a 

partir das demandas humanas. Elas devem compreender que cada espaço tem um ritmo 

cotidiano, tendo em vista as construções que estão sendo edificadas e suas funções. E, por essa 

razão, haverá tipos e formas de trabalho diferentes (BRASIL, 1997). No entanto, nenhum 

espaço deverá ser visto como menos importante que outro quando se trata dos estudos 

geográficos. 

Não se pode esquecer que se deve fazer a comparação dos tipos e usos das tecnologias, 

como as que são mais utilizadas nas cidades e as que são mais utilizadas no campo. Nesse 

último, incluem-se os maquinários necessários ao sistema de produção agrícola, pecuário e 

outros. Junto com essa comparação virão outras, como as que provavelmente trariam mais 

problemas e as que trariam mais benefícios relacionados ao bem-estar social e ambiental 

(BRASIL, 1997).  

Nas cidades, poder-se-ia problematizar sobre os tipos de energia e se as crianças e jovens 

conseguiriam identificar as diferentes tecnologias nas paisagens urbanas. Nelas é possível 

visualizar e sentir os problemas ambientais decorrentes das ações dos agentes econômicos e/ou 

da falta de tratamento adequado com o meio ambiente por parte do poder público. Isso pode ser 

constatado pelos rios poluídos, desmatamento, falta de pássaros, visto que eles não têm onde se 

alimentar e procriar, poluição sonora, poluição do ar, dentre outros (BRASIL, 1997). 

Numa continuidade, seguem os PCN referentes aos anos finais do ensino fundamental, 

ou seja, sexto ao nono anos (BRASIL, 1998a). O ensino-aprendizagem sobre a cidade persiste 

em basear-se pela relação campo-cidade, com o entendimento sobre as formações 

socioespaciais, como: “abastecimento das cidades e o papel do pequeno e médio produtor do 

campo; modernização e desemprego no campo e na cidade; a importância da reforma agrária 
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como solução para os grandes problemas sociais do campo e da cidade no Brasil” (BRASIL, 

1998a, p. 70).  

 Os PCN de Geografia assumem que as contribuições do marxismo sobre a produção do 

espaço foram marcantes nos estudos geográficos e isso tem consequência para o ensino escolar 

da Geografia, como pode ser verificado na citação a seguir: 

Nesse sentido, categorias do marxismo como relações sociais de produção, modos de 

produção, meios de produção, forças produtivas, formação social, são fundamentais 

para revelar ao aluno condições concretas do seu cotidiano na sociedade (BRASIL, 

1998a, p. 22).  

Assim, durante esse transcurso, alguns assuntos aparecerão de forma mais contundente, 

como os referentes ao tipo de sociedade (industrial e rural), modelo econômico e relações 

trabalhistas, tais como o proletariado e classe empresarial, por exemplo. 

Ainda com apoio do estudo da paisagem, a cidade passa a ser vista, nessa fase final do 

ensino fundamental, sob o aspecto socioeconômico, busca-se uma criticidade em relação aos 

fatores impressos na paisagem, como os códigos e símbolos estabelecidos culturalmente nos 

lugares onde estão (na rua, no bairro...). No entanto, eles podem ser comparados a outros 

espaços por diferentes maneiras, sob a ótica da produção humana do espaço. Assim servem os 

exemplos das cidades planejadas no Brasil, como Brasília, que teve seu plano piloto construído 

em cinco anos (BRASIL, 1998a). 

Além dos aspectos observados, pontua-se nos PCN a necessidade de trabalhar o 

contexto natural do lugar onde a cidade foi construída e relacioná-lo ao exemplo de outras 

cidades, tais como as que enfrentam catástrofes naturais ocasionadas por tempestades, tornados, 

grandes inundações, fortes nevascas e problemas referentes às condições de solo e relevo, como 

o deslizamento. O aluno deverá entender que todos esses fenômenos em áreas urbanas trazem 

prejuízos em diferentes proporções, sendo a perda de vidas humanas o mais grave. Ao mesmo 

tempo, faz-se importante informar sobre os avanços tecnológicos que ajudam na previsão de 

possíveis catástrofes e algumas outras medidas que amenizam os problemas acarretados por 

esses fenômenos, inclusive os ambientais. 

Grande parte dos problemas resultantes da interação do homem com a natureza 

relaciona-se aos impactos ambientais gerados em pequena, média e grande intensidades e que 

é capaz de causar muitas consequências danosas à cidade. Diante disso, nos PCN (BRASIL, 

1998a), organizam-se os seguintes conteúdos: o lixo nas cidades, o consumismo, a poluição, o 

modo de vida, a degradação, as formas de produzir no campo áreas protegidas, vazios urbanos 

e outros. Caberia, nesse contexto, entender as formas mais adequadas para o cuidado com o 
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meio ambiente, o que já tem sido feito ou ainda não foi feito pelas entidades governamentais e 

não governamentais e pensar em formas alternativas de produção e geração de renda. 

Sobre a geração de renda, os PCN (BRASIL, 1998a) atentam para o fato de existirem 

diferentes formas de trabalho, consumo e mercado, como a relação entre a tradicional forma de 

se negociar em feiras livres e a convivência próxima ao comércio organizado em vias públicas 

ou em sofisticados shoppings. Em grande parte desses locais, além da possibilidade comercial, 

existem outros serviços, tais como: a instalação de clínicas médicas, academia para a realização 

de atividades físicas, escritórios e outros.  

Paralelamente, as relações de trabalho terão suas diferenças, o que envolve a forma de 

contrato, o ritmo, as condições de trabalho e a participação em sindicatos. As relações de 

trabalho, geração de renda e migração implicam diretamente como serão as construções que 

serviram de moradias, locais de trabalho, monumentos públicos e outros. Essas relações 

coexistem com os resultados do processo histórico por que passou a cidade e o que está ao seu 

redor. Tais espaços podem ter edificações antigas ou modernas, funcionais, luxuosas ou sem a 

mínima infraestrutura sanitária e urbanística.  

As pessoas, apesar de situações socioeconômicas diferenciadas, circulam e/ou moram 

nesses espaços e, muitas vezes, estão restritas a conhecer apenas um lado da cidade. Isso pode 

se dar por opção ou por falta de condição econômica individual, mas não deixa de estar atrelado 

à situação econômica da própria cidade, o que varia de acordo com o contexto do Brasil e do 

mundo. As cidades apresentam diferenciados indicadores econômicos e sociais, por isso podem 

influenciar econômica e politicamente para além de seus limites geográficos, segundo o 

documento em questão (BRASIL, 1998a, p. 66): “É nela, ainda, que estão localizados os centros 

de decisões que definem o que produzir no campo e na cidade”. 

Os PCN (BRASIL, 1998a) sugerem que deve ser feito um estudo mais detalhado sobre 

a população das cidades, no que diz respeito à sua distribuição e suas possíveis causas desse 

decurso, bem como sobre os movimentos sociais e políticos que garantiram mudanças no 

contexto espacial da cidade, como a construção da história da sociedade e se essa história 

permanece de alguma forma na sua paisagem.  

Outra questão paralela a essa diz respeito à migração, que a inclui como problema social 

e   nas consequências para a economia, especialmente nas grandes cidades. A sugestão dada 

pelos PCN é estudar a conjuntura do imigrante e suas representações sobre o lugar de origem e 

o lugar da nova moradia, com o entendimento das perspectivas sobre o espaço, a segregação, a 

exclusão social, a criminalidade e a cidadania. Uma das formas de entender como os migrantes 

consomem o espaço urbano é identificar os bairros na cidade que costumam instituir suas 
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residências, por exemplo. Acrescenta-se a forte influência da mídia sobre o imaginário social, 

principalmente o de morar na cidade, que tem favorecido mudanças de hábitos cotidianos das 

pessoas. 

Frisa-se nos PCN (BRASIL, 1997, 1998a) que a categoria “lugar” permanece no 

transcorrer do processo ensino-aprendizagem como aliada à compreensão da categoria 

“paisagem”. Essa relação dar-se-á pela compreensão de lugar, em que os alunos seriam 

incentivados a entender suas referências pessoais. Isso os levaria a combinar valores sociais, o 

que, por sua vez, poderia ser o início de um incentivo para se pensar no lugar e suas relações 

com o mundo. Tal processo demanda entender as relações de desigualdade no lugar, na cidade 

e no mundo, o motivo das significativas diferenças entre as realidades existentes nas cidades 

brasileiras e a existência do tempo social e natural, que se conectam em escalas geográficas de 

análise diferentes. 

Nesse quesito, toca-se na questão da violência e do crescimento da criminalidade 

existentes nas cidades. Apesar de apontar os grandes centros urbanos, sabe-se que esse assunto 

não é exclusivo às metrópoles brasileiras. À Geografia caberia a compreensão espacial desse 

fenômeno e das condições de vida a ele associados. Isso porque é sabido que há diferenças entre 

os tipos de violência dentro dos bairros que constituem a cidade. O documento (BRASIL, 

1998a) pondera sobre as diferentes espacialidades e como essas têm estreita relação com o 

mapeamento do crime na cidade. 

Sob essa orientação, a cidade conta com a intervenção das políticas públicas em relação 

ao consumo do espaço, como a edificação de moradias, espaços para lazer, escolas, hospitais, 

administração pública e outros que interferem no movimento da população pela cidade. Além 

de gerenciar os espaços públicos, o Estado aparece nos PCN com o poder de interferir 

diretamente em assuntos referentes à “ocupação” do solo urbano de forma legal e dos espaços 

habitados com restrições legais. Também interfere nas condições de mobilidade urbana, 

saneamento básico e, por meio do poder legislativo, conduz a leis que podem garantir alguns 

benefícios para os trabalhadores, ainda que essas não sejam plenamente concedidas. 

Nas séries finais do ensino fundamental, representadas nos PCN pelo quarto ciclo, 

provavelmente a maioria dos alunos começará a se entender como jovem, no início da 

adolescência. Isso consequentemente possibilita aos alunos a oportunidade de conhecerem mais 

lugares da cidade, visto que buscam variadas opções de lazer. Outros já começam a se inserir 

no mercado de trabalho, como aprendizes, ainda outros procuram exercer sua condição juvenil 

pelos espaços públicos da cidade, tais como por participar em movimentos culturais, sociais 
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e/ou artísticos. Essa circunstância potencializa o jovem, como consumidor de produtos, mas 

também como consumidor do espaço.  

A compreensão da paisagem geográfica local dará suporte para entender o contexto das 

cidades brasileiras e ampliar esse conhecimento a outras cidades pelo mundo. Nessa acepção, 

os aspectos relacionados à globalização passam a ganhar maior notoriedade e outros conteúdos 

associados a essas temáticas seguem juntos, como: as territorialidades, as redes, as cidades 

globais, as diferentes hierarquias urbanas, o que compreende as metrópoles e megalópoles pelo 

mundo e o que e como se conectam numa rede global (BRASIL, 1998a). 

Vale ressaltar que os PCN congregam a importância dos meios de transportes e de 

comunicação com o que pode ser observado nas cidades brasileiras. Estas, pela sua diversidade 

(cidades pequenas, médias e metrópoles), imprimem uma dimensão das variadas realidades que 

convergem em situações semelhantes e outras que as diferenciam entre si. Essa urbanização 

provoca cada vez mais o avanço do meio técnico-científico informacional. Como consequência, 

é produzido um dos efeitos mais adversos da globalização: a exclusão social, econômica e 

cultural em maior escala. 

 É possível conhecer esses efeitos adversos pelos conteúdos relacionados ao meio 

ambiente, principalmente porque muitas pessoas vivem em lugares excluídos. Nessa 

perspectiva, a abrangência priorizará a escala global, conforme apontam os PCN (BRASIL, 

1998a, p.117):  

Análises de problemáticas globais relacionadas à sociedade industrial, tais como o 

aquecimento global da atmosfera, as chuvas ácidas, a morte de nossos rios, o desmonte 

do relevo na paisagem urbana, as grandes concentrações populacionais nas grandes 

cidades e metrópoles, a interdependência das indústrias, a terceirização da produção 

etc. 

 A problemática ambiental urbana é relevante nos PCN. Com base nesse entendimento, 

pode-se ensinar se a cidade que foi selecionada para estudo tem políticas públicas exclusivas, 

tais como planos diretores; como a cidade trata o lixo produzido pelas indústrias, residências e 

hospitais; se há rios ou córregos, como estão os índices de poluição; quais são as fontes de 

energia e abastecimento d’água; se há extração de recursos minerais, como os utilizados para a 

construção civil (argila, areia, quartzo, dentre outros); se há produção agrícola e/ou pecuária, 

dentre outras questões. 

 Paralelamente, os PCN de Geografia apresentam, para as séries finais do ensino 

fundamental, os temas transversais: ética, pluralidade cultural, orientação sexual, meio 

ambiente, saúde e trabalho e consumo. Não obstante, há, nos temas “ética” e “saúde”, 

abordagens que envolvem a citação da cidade em diferentes contextos. No campo ético, 
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mencionou-se a possibilidade de discutir a cidadania para promover o respeito às diferenças e 

o entendimento de como não agir com preconceitos para com os imigrantes e como combater 

discriminações de forma geral. No tema relativo à saúde, coloca-se a importância de se 

visualizar os contextos das regiões brasileiras e como elas se comportam no que tange à 

distribuição de renda e condições de vida, estudo dos elementos que compõem a dieta básica, 

os tipos de agricultura, a favelização e outros. Isso é relevante porque afeta diretamente a 

qualidade de vida de uma determinada população. Ainda conforme os PCN (BRASIL, 1998a, 

p. 47), “os estudos geográficos relacionados a esse tema também favorecem o estabelecimento 

de comparações e previsões que contribuem para o autoconhecimento, favorecendo o 

autocuidado”. 

 Já no último nível da educação básica, o ensino médio, a cidade apresenta-se inserida 

em diferentes contextos. Espera-se, nesse nível, a compreensão da cidade e do espaço urbano 

numa perspectiva mais ampla e mais complexa em relação ao que foi ensinado e aprendido nos 

níveis anteriores de ensino. Destaca-se o entendimento da cidade pelo território e sua 

conectividade nas redes que viabilizam a globalização. Nesse prisma, os conteúdos relativos a 

influências e poder, territorialidade, agentes sociais, políticos e econômicos, gestão do espaço 

geográfico, sob as dimensões concretas, funcionais, simbólicas e afetivas estão presentes nesses 

estudos (BRASIL, 2000a). 

Fazendo uma alusão ao documento (Parte IV: Ciências Humanas), a Geografia se ocupa 

de entender, analisar e propor o conhecimento sobre o espaço geográfico e seu objeto de estudo 

(BRASIL, 2000b). Procura-se, nessa disciplina, compreender as relações econômicas, políticas, 

sociais e suas práticas nas escalas local, regional, nacional e global, entendendo que essas 

relações são construídas, desconstruídas e recriadas pela sociedade como um todo, com o 

objetivo de ensinar para a cidadania. Por esse ângulo, espera-se que, no ensino de Geografia do 

ensino médio: “Os alunos possam construir competências que permitam a análise do real, 

revelando as causas e efeitos, a intensidade, a heterogeneidade e o contexto espacial dos 

fenômenos que configuram cada sociedade” (BRASIL, 2000b, p. 30). 

Diante do que foi exposto, percebe-se que uma das premissas da educação escolar é 

analisar os conteúdos curriculares tendo como parâmetro o dia a dia das pessoas. Então, é de se 

esperar que, na estrutura da educação básica, a cidade seja considerada em seus diferentes 

aspectos e perspectivas, com igualdade no sentido de que os jovens deverão entender a cidade 

onde moram. Essa relação é estabelecida na medida em que os textos norteadores dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais fazem o chamamento para a formação cidadã ou uma 

formação que possibilite aos jovens a compreensão de quem são e das relações socioespaciais 
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existentes na cidade. Essa analogia estaria presente, consequentemente, no ENEM. Por essa 

razão, a palavra cidade não poderá se restringir à área de Ciências Humanas, tendo em vista o 

caráter interdisciplinar da proposta para esse exame. Por conseguinte, até que ponto há, nessas 

provas, a expectativa de que a cidade foi compreendida?  

2.2 A cidade nas questões das provas do ENEM (1998 a 2015) 

 O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM – surgiu como consequência da LDB de 

1996 (MACÊDO; DIÓGENES, 2014). Em princípio, o ENEM era um exame para avaliar os 

resultados de aprendizagem da escola. Depois, uma alternativa ao vestibular, um meio utilizado 

pelos jovens concludentes da educação básica para o ingresso na Educação Superior, em 

diferentes instituições brasileiras. Esperava-se, portanto, uma prova mais contextualizada com 

a realidade vivenciada pelos jovens brasileiros e com uma dinâmica de aplicação padronizada 

em todo o território nacional. 

Segundo informações contidas na página oficial do Instituto Nacional de estudos e 

pesquisas educacionais Anísio Teixeira - INEP (2014b), a primeira prova do ENEM se deu em 

1998. Continha sessenta e três questões com múltipla escolha de respostas, distribuídas nas 

áreas de Ciências da Natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; 

Linguagens, códigos e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; e a Redação. A prova 

era realizada em um único dia, em um período de quatro horas de duração. 

Desde 2009, com cento e oitenta questões distribuídas em dois dias de provas, o ENEM 

passou a ser organizado de forma que averiguasse as habilidades e competências desenvolvidas 

no ensino médio. Nesse mesmo ano o “Novo ENEM” foi oficializado. A terminologia “novo” 

refere-se à recomendação de unificação da seleção às vagas das instituições federais de ensino 

superior. Segundo o INEP (2005b), o ingresso do estudante que terminou a educação básica no 

ensino superior em instituições públicas seria mais democrático, pois ele poderia escolher 

qualquer curso em qualquer universidade que aderisse ao Sistema de Seleção Unificada – SISU.  

Nesse sentido, de encaminhar pistas sobre como é abordada a temática de cidade no 

ENEM58 montou-se um quadro em que os conteúdos das questões vinculadas à palavra cidade 

aparecem distribuídos por áreas de conhecimento e ano do exame. Ressalta-se que muitas 

questões do ENEM utilizam situações do cotidiano e, a depender da interpretação, poderiam 

ser enquadradas em mais de uma área de conhecimento. No entanto, algumas são bem mais 

                                                             
58 Vale lembrar que, na UFG, a Rede de Pesquisa em Ensino de Cidade – REPEC – tem se dedicado a estudar as 

provas do ENEM, devendo em breve apresentar alguns resultados. 
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precisas e ligadas diretamente a apenas uma disciplina. Assim, as questões foram analisadas e 

agrupadas nas suas respectivas áreas, segundo os conhecimentos a elas referentes e o que 

predominava em cada questão. Por exemplo, sabe-se que o processo de migração das pessoas 

entre os diferentes espaços é um conhecimento geográfico, apesar de ser estudado por outras 

disciplinas. Contudo, está mais vinculado à área de ciências humanas quando se pensa na 

estrutura curricular do ensino médio.  

É importante ressaltar como são elaboradas, contextualizadas e implementadas as 

questões para o exame que representa um avanço em relação às provas anteriores de Vestibular, 

visto que o ENEM se propõe a captar, em alguns aspectos, os níveis de aprendizagem referentes 

ao ensino médio. Assim, é necessário analisar como as provas conseguem propor questões que, 

ao serem resolvidas pelo aluno, envolvem os conteúdos geográficos, com diferentes níveis de 

complexidade, competências e habilidades, segundo o que propôs o INEP (2005b). Acredita-se 

que a cidade poderia ser um caminho para essa averiguação, como apresentado no Quadro 5, 

que resume a distribuição das questões de acordo com as áreas de conhecimento, com foco na 

palavra cidade. 

Muitas questões do ENEM abordam o cotidiano dos jovens nas cidades. Por exemplo, 

em diferentes situações-problemas, tem-se a tentativa de retratar a vida em sociedade junto aos 

seus desafios, como o desemprego (INEP,591998 e 2001), a exclusão social (INEP, 1998), o 

cotidiano (INEP, 1999, 2011), a violência (INEP, 2000, 2003, 2014a) e a problemática das 

drogas (INEP, 2010), que produz a insegurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 O número das questões não foi colocado, pois a ordem muda de acordo com a cor do caderno de provas. Todas 

as provas do ENEM encontram-se disponíveis em www.enem.inep.gov.br.  

 

http://www.enem.inep.gov.br/
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Quadro 5 - Distribuição dos conteúdos dos enunciados das questões de todas as áreas em que 

se encontra a palavra cidade, nas provas do ENEM (1998 a 2015)60   
ANO Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

Ciências da 

Natureza e suas 

Tecnologias 

Matemática e suas 

Tecnologias 

1998  Migração 

Desemprego  

Exclusão social 

Qualidade do ar 

Índices de 

doenças 

transmissíveis  

As campanhas 

públicas de 

vacinação 

Esquistossomose 

Índice de pressão 

atmosférica 

 

1999  As estações do ano  

Cartografia 

Cotidiano histórico de uma 

cidade de 1824 

Crescimento urbano 

Leptospirose Conjunto 

matemáticos 

Consumo de energia 

elétrica  

2000 “Bicho 

Urbano”, de 

Ferreira Gullar 

Os pontos cardeais 

A violência  

A publicidade 

Mortalidade da população 

Programas sociais do 

governo 

Poluição urbana 

Fluxo migratório  

Periferias 

Boias-frias 

Pressão do ar 

Concentração de 

gases 

atmosféricos 

A quantidade de 

flúor na água 

Pontos radiais e 

perimetrais 

Cálculo de equação 

sobre carros furtados 

2001  Escala 

Problemas relacionados à 

falta d’água 

Controle da ocupação 

urbana  

Bacias hidrográficas 

Desemprego entre os jovens 

A condição da mulher no 

mercado de trabalho 

Projeção da população nas 

grandes cidades  

Censo 

Qualidade da água 

 Cálculo da área de 

uma cidade 

Transporte coletivo e 

o cálculo do percurso 

(ônibus) 

2002 A cultura da 

tatuagem 

Renda do trabalhador 

Fuso horário 

Temperatura e 

umidade do ar 

 

                                                             
60 A leitura das questões e a organização do quadro tiveram como preocupação mostrar que a palavra cidade pode 

ser encontrada em diferentes contextos, desde os relativos aos problemas matemáticos, físicos, químicos, 

biológicos, geográficos, históricos, de linguagens e outros. A principal intenção é destacar a importância dos 

conhecimentos geográficos sobre cidade e urbano, para que os jovens consigam entender os enunciados e as 

possíveis respostas das questões, independentemente dos conhecimentos expressos nelas. Sem esse conhecimento 

geográfico, os jovens que se submetem ao ENEM, possivelmente sentiram dificuldades acerca da interpretação e 

resolução das questões. 
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2003  Cidade como agente 

produtora de ação 

Transporte urbano  

Tipos de combustíveis  

A estratégia geopolítica de 

Brasília 

Violência em São Paulo 

Casos de malária 

Saneamento 

básico 

 

2004 Poesia “Cidade 

Grande”, de 

Carlos 

Drummond de 

Andrade 

Movimento 

hip-hop 

Favelas  

IDH 

Polo Industrial 

Fluxo migratório 

Congestionamentos 

Transportes coletivos 

Qualidade do ar 

nas grandes 

cidades 

Água de reuso 

 

 

2005  Tipos de poluição urbana 

Lixo 

Esgotamento sanitário  

Despejo industrial e o 

manejo 

O gás natural 

veicular nas 

grandes cidades 

A conversão dos 

gastos 

2006  Conflitos históricos e atuais 

Demandas por energia 

  

2007  Gestão dos recursos 

hídricos  

Estrutura econômica 

  

2008 Arcadismo  

Cidade como 

formulação 

literária 

Fuso horário   

2009 Literatura 

urbana de 

Machado de 

Assis  

Novela “Um 

Copo de 

Cólera”  

Lixo urbano  

Cidadania 

Ocupação do solo urbano 

Cidades globais 

Desigualdade social  

Transporte urbano 

Cálculo de escala 

Rendimento das 

usinas na cidade 

 

2010 Tema de 

redação: O 

Trabalho na 

Construção da 

Dignidade 

Humana 

A rua e a 

poesia 

Consumismo 

urbano (em 

espanhol) 

Deslocamento 

Drogas 

Favelas 

Quadrilhas em centros 

urbanos 

 Engarrafamento 

Cálculo de sequência 

Problemas nos 

mananciais – cálculos 

de litros d’água 

2011 Poesia. 

 

Ilhas de calor nos centros 

urbanos 

Setores da economia  

Resíduos nas grandes 

cidades 

Chuva ácida 

Campo e cidade 

Lixo 

 Reivindicações 

populares 
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Valores sociais 

Cotidiano  

Áreas públicas 

2012 Tema de 

redação: 

Imigrantes do 

Haiti;  

Poema 

“Estradas”, de 

Manuel 

Bandeira 

Mobilização social 

Preconceito 

Ilhas de calor 

Rodovias e metrô 

Migração para o interior 

Direitos civis 

Fluxo migratório 

  

2013  Assentamento residencial 

Crescimento urbano 

Paisagem na cidade do Rio 

de Janeiro 

Complexidade na 

urbanização  

Cidades globais e locais 

Inchaço urbano 

Tombamento de imóveis 

A cidade de Guarulhos 

Contexto urbano do Rio de 

Janeiro  

Mobilidade urbana 

  

2014 Linguagem 

funk 

Black music 

Violência 

História das cidades antigas  

Saneamento básico 

Consumo de energia 

Fuso horário 

Inovação 

tecnológica 

 

2015  Mercado imobiliário nos 

EUA 

Concentração e 

desaceleração urbana 

Escravidão no Brasil 

O sistema da Polis 

A relação do 

desenvolvimento urbano e o 

mercado de trabalho 

  

Fonte: INEP de 1998 a 2015. Elaborado pela autora (2015). 

A cidade pode ser vista nas provas como expressão das espacialidades cotidianas da 

sociedade, e esses aspectos podem ser representados cartograficamente no sentido de contribuir 

para a educação básica, tais como o entendimento de escala, a abrangência de se estudar o local 

e o global e as representações dos lugares. Destacam-se algumas questões que colocam a cidade 

para contextualizar esses assuntos mais geográficos, como: fuso horário (INEP, 2002, 2008, 

2014a); escala gráfica (INEP, 2001, 2009); pontos cardeais (INEP, 2000). 

Outro aspecto diz respeito ao espaço urbano, que educa ou deseduca a partir de como é 

vivenciado. Isso é observado quando, nas questões do ENEM, são abordados aspectos do dia a 

dia das favelas, subúrbios (INEP, 2004, 2010), que ambientam o cotidiano dos mais pobres. É 
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nessa lógica individual ou familiar que cada pessoa, tendo dinheiro ou não, vai definindo seu 

cotidiano, sua identidade, seu lugar, sua cidade. Esses lugares são, em geral, habitados pelos 

migrantes, assunto recorrente nas provas do ENEM (INEP, 1998, 2000, 2004, 2012, 2013), e 

pela população das cidades que não tem como adquirir sua moradia em áreas dotadas de 

infraestrutura adequada e dos serviços a elas agregados. Desse modo, procuram espaços que 

possibilitem a condição de moradia, que é um eixo definidor da história e cultura de qualquer 

pessoa, mesmo que esteja na ilegalidade ou em áreas de risco. Nesses lugares, a violência 

aparece de forma mais intensa, sendo por isto amplamente divulgada pelos meios midiáticos, o 

que acaba por direcionar o olhar público ao medo e à insegurança. 

Em outra perspectiva, as pessoas que estão em espaços dotados da exclusividade e do 

luxo procuram ficar cada vez mais distantes da população marginalizada. Desse modo, 

desenvolvem uma cultura mais voltada para os padrões de riqueza e das cidades globais (INEP, 

2009, 2013), com destaque para a seletividade, cada vez mais segregadora e excludente, com 

objetivos claros voltados para a fragmentação espacial. 

A fragmentação espacial produz diferentes consequências para a cidade, dentre elas a 

dificuldade na mobilidade urbana. Sobre essa temática, as provas do ENEM de 2001, 2003, 

2005, 2009 e 2012 trazem questões referentes a congestionamentos, transportes coletivos, uso 

de combustíveis, rodovias, metrô e distâncias cada vez maiores para acessar o trabalho. 

Um dos aspectos mais mencionados sobre a cidade, nas provas do ENEM, é o referente 

às questões ambientais, como os seguintes assuntos: poluição urbana (INEP, 2000,  2005a); 

problemas relacionados à falta d’água (INEP, 2001); bacias hidrográficas (INEP, 2001); 

qualidade da água (INEP, 2001); tipos de combustíveis (INEP, 2003); gestão dos recursos 

hídricos (INEP, 2007); demandas por energia (INEP, 2006); lixo (INEP, 2005, 2009, 2011); 

esgotamento sanitário, despejo industrial e manejo ambiental (INEP, 2005a); ilhas de calor nos 

centros urbanos (INEP, 2011, 2012); resíduos nas grandes cidades (INEP, 2011); chuva ácida 

(INEP, 2011); saneamento básico (INEP, 2014a) e consumo urbano de energia (INEP, 2014).  

A cidade foi abordada pelos conhecimentos referente às artes. Ao analisar a cidade no 

contexto da área da linguagem e do código, verificou-se que a palavra cidade apareceu em 

poesias, como “Bicho urbano”, de Ferreira Gullar (INEP, 2000); “Cidade grande”, de Carlos 

Drummond de Andrade (INEP, 2004); “Literatura urbana”, de Machado de Assis; na novela 

“Um copo de cólera”, de Raduan Nassar (INEP, 2009); e no poema “Estradas”, de Manuel 

Bandeira (INEP, 2012). Além disso, a “rua” também é tema de poesia (INEP, 2010).  

A cultura das cidades esteve presente nas questões das provas: em 2002, tratou-se da 

cultura da tatuagem; em 2004, abordou-se o movimento Hip-hop; e em 2014, sobre linguagem 
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funk e a Black music. Ainda foi possível verificar questões na prova de 2008 que se 

relacionavam ao movimento literário do Arcadismo e a formulações literárias. As redações das 

provas de 2010 e 2012 também citaram as cidades em meio aos enunciados das produções de 

textos (INEP, 2002, 2004, 2014, 2008, 2010, 2012).  

Nas provas da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, no ano de 1998, as 

questões com a palavra cidade envolviam: a qualidade do ar, índices de pressão atmosférica, 

doenças transmissíveis, as campanhas públicas de vacinação, esquistossomose; em 1999, a 

leptospirose; em 2000, pressão do ar (também em 2014), concentração de gases atmosféricos, 

a quantidade de flúor na água; em 2002, temperatura e umidade do ar; em 2003, casos de 

malária, saneamento básico; em 2004, água de reuso; em 2005, o gás natural veicular nas 

grandes cidades; em 2009, rendimentos das usinas na cidade; e em 2014, a inovação tecnológica 

(INEP, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2014).  

 Alguns problemas matemáticos utilizaram a cidade como referência. Por exemplo, na 

prova de 1999, houve duas questões, uma sobre conjunto matemáticos e outra sobre o consumo 

de energia elétrica. No ano 2000, os pontos radiais e perimetrais e o cálculo de equação sobre 

carros furtados foram associados à cidade. Em 2001, foi a vez do cálculo da área de uma cidade 

e um cálculo de percurso (ônibus coletivo); já em 2005, foi um cálculo que envolveu o consumo 

e a conversão de gastos em uma dada cidade. Em 2010, citaram-se o engarrafamento nas 

cidades, o cálculo de sequência por meio dos problemas nos mananciais e cálculo de litros 

d’água. Em 2011, houve o cálculo que citou a cidade em conjunto com as reivindicações 

populares (INEP, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010, 2011). 

Entretanto, foi na área de conhecimento de Ciências Humanas e suas Tecnologias que a 

palavra cidade foi mais mencionada. As provas de ENEM de 1999 e 2014 trataram do histórico 

de cidades antigas. Em 2000, a publicidade, a mortalidade da população, os programas sociais 

do governo e os boias-frias apareceram ligados à temática cidade. Em 2001, os assuntos foram: 

controle da ocupação urbana (também em 2009), a condição da mulher no mercado de trabalho, 

a projeção da população nas grandes cidades e o Censo. Em 2002, renda do trabalhador; em 

2003, a cidade como agente produtora de ação, a estratégia geopolítica da criação de Brasília e 

o crescimento urbano; em 2004, o IDH e o polo industrial; em 2006, conflitos históricos e 

atuais; em 2007, a estrutura econômica; em 2008, a cidadania e a desigualdade social; em 2010, 

quadrilhas em centros urbanos; em 2011, setores da economia, campo e cidade, valores sociais 

e áreas públicas; em 2012, mobilização social, preconceito, direitos civis; em 2013, 

assentamento residencial, crescimento urbano, paisagem na cidade do Rio de Janeiro, 

complexidade na urbanização, inchaço urbano, tombamento de imóveis, a cidade de Guarulhos 
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e contexto urbano do Rio de Janeiro. Em 2015, foram abordadas questões relativas ao mercado 

imobiliário nos Estados Unidos, a concentração e desaceleração urbana, a escravidão no Brasil, 

o sistema da Polis e a relação entre o desenvolvimento urbano e o mercado de trabalho (INEP, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015). 

Ao fazer a leitura das questões do ENEM, observou-se que os temas são variados, o que 

dificulta discriminá-los. Contudo, em todos os anos em que a prova foi aplicada, apareceu a 

palavra cidade nas questões. Constatou-se a preocupação em contextualizar as situações-

problemas colocadas para o jovem pensar e desenvolver uma resposta ao que foi proposto. 

Algumas situações-problemas foram contextualizadas a fim de atender a mais de uma questão. 

Esses fatores indicam a perspectiva interdisciplinar. Contudo, as questões não se ativeram às 

possíveis experiências cognitivas relacionadas à região e ao lugar de vivência dos diferentes 

jovens brasileiros, o que as distanciou de um importante preceito do ensino de Geografia. 

Apesar de terem sido recorrentes as questões que trataram dos problemas sociais, 

econômicos e ambientais nas cidades brasileiras, o que pode de algum modo ter aproximado a 

compreensão dos conhecimentos da disciplina de Geografia aos conhecimentos cotidianos 

vivenciados pelos jovens em suas cidades, as questões envolvendo de algum modo a cidade em 

geral costumam citar as grandes cidades e/ou metrópoles, e desse modo praticamente não se 

encontram questões que abarcam as pequenas e médias cidades. Acerca disso, é importante 

considerar que, por mais que as cidades possuam características semelhantes, elas não são 

iguais. Além disso, os jovens que se submetem ao ENEM moram em lugares distintos – no 

campo ou em diferentes tipos de cidades (pequena, média, grande, metrópole...) –, o que 

demanda mais informações sobre as diferentes realidades vivenciadas no Brasil, visto que para 

realizar uma leitura geográfica de qualquer cidade, é necessário conhecer a cidade que lhe é 

cotidiana. Nesse aspecto, concorda-se com as palavras de Rocha (2014, p. 26): 

A organização da interpretação espacial, portanto, depende da dinâmica das escalas. 

Por esta razão, entendemos que este debate da ciência geográfica pode influenciar e 

favorecer a discussão de estratégias democráticas para validar os saberes geográficos 

de jovens egressos da Educação Básica. O que permite o debate sobre os sentidos 

espaciais omitidos/negados, quando estamos diante de um evento avaliativo que tem 

a proposta da “não regionalidade” e do não particularismo. Ou seja, nesta 

compreensão, os sentidos geográficos a serem exigidos prescindem da interpretação 

ordenada pelo local e pelo regional. É, pois, eleita uma interpretação universal do 

espaço, quando há a hegemonia da escala nacional. O que, na verdade, torna-se um 

dilema para a Geografia escolar: como fazer do Exame uma interpretação do espaço 

que não incorpore a experiência do espaço vivido e favoreça exclusivamente a escala 

nacional e global? 
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Desse modo, as provas do ENEM fixam um sentido curricular para os professores e 

alunos que têm por objetivo o ingresso na universidade. Tal sentido expressa a concepção 

quantitativa de uma avaliação, abstraindo-se de um sentido dialético e crítico dos 

conhecimentos adquiridos na escola, especificamente, neste caso, da cidade e do espaço urbano. 

No que se refere aos conhecimentos sobre cidade, as questões não oferecem a oportunidade de 

pensar mais sobre os problemas políticos, econômicos e sociais de diferentes cidades do Brasil 

e do mundo, o que diminui as contextualizações teórica e metodológica que deveriam estar 

presentes nos enunciados, as quais possivelmente foram ensinadas na escola. Portanto, o ensino 

significativo de Geografia terá a responsabilidade de levar o aluno a compreender que aprender 

sobre a cidade significa aprender sobre sua vida cotidiana, o que ratifica a importância da 

disciplina de Geografia na escola e na vida dos jovens. 

E o que dizer dos livros didáticos? 

2.3 A cidade nos livros didáticos de Geografia 

O livro didático é um dos principais instrumentos utilizados no espaço escolar. Na 

verdade, para grande parte dos professores e alunos, em especial os da rede pública de ensino, 

chega a ser um manual inquestionável de conteúdos a serem trabalhados, ao ponto de os projetos 

pedagógicos da escola e dos planos de trabalho dos professores basearem o cotidiano das aulas 

exclusivamente pelo que está no livro didático. 

Impressas nas páginas dos livros didático estão, também, questões ideológicas, políticas, 

culturais, curriculares, pedagógicas, editoriais e comerciais. É, por isso, um objeto de críticas 

de muitos estudiosos que se dedicam a essa questão, conforme bem apontou Cisternas (2012). 

Diante dessas funções, o livro didático não deve ser visto apenas como um instrumento que 

norteia os fazeres e deveres em sala de aula, o que por si só já teria importância, mas também 

como um objeto que direciona os saberes escolares e, por essa razão, tem auxiliado na 

construção do pensamento de muitas crianças e jovens. 

De acordo com esse raciocínio, cabe perguntar: em que medida as fotografias podem 

contribuir para a construção desses conceitos (cidade e urbano) para os jovens do Ensino 

Médio? Ainda, é possível identificar as cidades que mais são vistas e, ao mesmo tempo, as que 

são excluídas quando se investigam as fotografias dos livros didáticos?  

Nessa análise, como não seria possível para esta pesquisa realizar uma leitura de todos 

os livros que foram adotados no Brasil, como material didático escolar, optou-se por escolher 
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as duas coleções mais adotadas, na escola pública, para o Ensino Médio no ano de 2012,61 pela 

SEDUC-PI. A análise foi feita mediante a leitura das fotografias veiculadas nos livros e de suas 

respectivas legendas. Nesse sentido, houve uma discussão geral e introdutória sobre os aspectos 

urbanos presentes nos livros analisados e, depois, a apresentação da leitura das fotografias 

contidas neles. Foi possível constatar determinadas peculiaridades que contribuem para se 

entender como pode ter sido construído o pensamento dos jovens sobre as cidades. Desse modo, 

as coleções analisadas foram: Fronteiras da globalização e Geografia Geral e do Brasil: 

espaço geográfico e globalização, ambas divididas em três volumes (BRASIL, 2013c). 

Assim, organizaram-se as ideias do texto numa análise descritiva e particular às coleções 

de livros selecionados, com o intuito de refletir e sugerir abordagens para o ensino de Geografia. 

Ele está, incialmente, voltado para uma temática mais específica, embora reconhecendo que as 

referidas informações tenham amplitude maior. Isso porque o ensino de cidade perpassa 

diferentes concepções de conteúdos geográficos na escola. Com essa lógica, faz todo sentido 

pensar o livro didático como parte da cultura escolar, e essa certeza garante afirmar que 

nenhuma escola funciona sem ao menos uma mínima presença desse instrumento didático.  

Vale lembrar que as gerações de livros didáticos de Geografia que passaram pelas 

escolas brasileiras durante seus quase 9062 anos de existência resultaram de muita luta por parte 

da sociedade, de forma geral. Essa história carrega alguns respaldos, mas também muitas 

frustações resultantes de decisões governamentais fincadas nas adequações de políticas, com 

caráter hegemônico.63 Paralelamente, as posturas governamentais deixaram suas marcas nos 

modos como foram produzidos os livros didáticos. Desse ponto de vista, conforme Kimura 

(2014, p. 22, 23), a respeito da abordagem dos conteúdos dos livros didáticos de Geografia, é 

possível fazer a seguinte descrição: 

Até meados dos anos de 1950, os livros didáticos das várias matérias lecionadas nas 

antigas escolas primárias [...], ginasiais e colegiais eram livros escritos 

discursivamente, informando conceitos e temas. Quando muito havia um questionário 

complementar ao final do capítulo. [...] A partir de fins dos anos de 1950 e mais ainda 

nos anos de 1960, os livros didáticos passaram a trazer os conteúdos escritos em textos 

                                                             
61 Os livros dessas coleções chegaram às escolas em 2013 e, em 2016, teriam fechado o ciclo referente aos três 

anos do Ensino Médio. Igualmente, esse seria o ciclo completo de três anos mais recente. 
62 O programa de distribuição do livro didático no Brasil data de 1929, segundo o Instituto Nacional do Livro – 

INL.  Nesses quase noventa anos, foram sucessivas políticas que tiveram o intuito de ampliar a distribuição de 

livros, embora em alguns momentos houvesse alguns obstáculos políticos e econômicos. A respeito disso, em 

1985, o Decreto nº 91.542, de 19 de agosto de 1985, estabelece o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, 

e em 2003 é publicada a Resolução CD FNDE nº 38, de 15 de outubro de 2003, que institui o Programa Nacional 

do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), com execução em 2003. Disponível em: 

<www.fnde.gov.br/histórico>. Acesso em: 16 abr. 2015. 
63 Muitos documentos que nortearam os currículos durante a história da educação básica brasileira foram 

adequações às posturas da UNESCO, que visam os valores capitalistas de produtividade, constituindo-se em 

políticas que proliferam o poder hegemônico. 
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mais coloquiais, entremeados de atividades ao longo dos mesmos. Nos anos de 1970, 

esse tratamento didático atingiu o apogeu no uso de atividades do tipo palavras 

cruzadas, verdadeiro/falso, preenchimento de lacunas etc., havendo mesmo livros 

escritos sob a forma de história em quadrinhos. [...] A partir de meados dos anos 1980, 

correspondentes ao fim do governo militar no Brasil, vários estados e municípios 

fizeram suas propostas de ensino, dentre elas, as de Geografia. Elas indicavam o fim 

da vigência dos Guias Curriculares. [...] Em fins dos anos de 1990, com a implantação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo Ministério da Educação-MEC, os livros 

didáticos propuseram-se a implementá-los. 

 

Com a implementação dos PCN, houve uma mudança significativa no estilo em que 

passaram a ser apresentados os livros didáticos. Adiciona-se o fato dos “inúmeros processos 

que são desencadeados na educação a partir da escola ou de fora para dentro dela” 

(ALBUQUERQUE, 2011, p. 157). Nesses processos, destacam-se os estudos mais 

especificamente voltados para a função curricular, a influência na formação inicial, o projeto 

gráfico e editorial, dentre outros.  

Na formatação gráfica dos livros didáticos, Tonine (2011) destacou que, a partir das 

duas últimas décadas do séc. XX, as inovações no campo de editoração puderam ser mais bem 

percebidas, em especial, nos livros de Geografia. O maior impacto se deu pelo uso recorrente 

de fotografias, gráficos, mapas e outros tipos de ilustração, o que propiciou um novo modo de 

ler o livro didático. Nas palavras da autora: “Embora muitas vezes meramente como acessórios, 

não se pode negar a interpelação que exerce junto à geração de jovens estudantes escolares” 

(TONINE, 2011, p. 148). Mas, de que modo essa nova leitura interfere no aprendizado dos 

jovens? A autora sugere: 

Entender a imagem como um discurso, um elemento disciplinar que tenta fixar um 

determinado significado como natural. Dessa maneira, tornam-se tão relevantes as 

indagações iniciais sobre o que se está vendo com o que está sendo produzido como 

conhecimento da imagem. Examinar a imagem veiculada nos livros didáticos de 

Geografia como produtora de significados, que utiliza diversas estratégias implicadas 

em relações de poder para tecer uma malha privilegiada para determinados 

conhecimentos (TONINE, 2011, p. 153). 

 A formação de um pensamento geográfico sobre cidades, nessa compreensão, não 

ocorre exclusivamente quando os professores selecionam os conteúdos em relação ao urbano e 

à cidade para ministrar algumas aulas, embora esses momentos sejam fundamentais para 

consolidar uma proposta conceitual desse assunto. Pondera-se que os conceitos em torno do 

que é cidade e urbano estão constantemente associados a outros conteúdos geográficos que 

propõem o entendimento do cotidiano. Dessa forma, ao observar como as cidades são 

apresentadas no livro didático, podem-se dimensionar quais abordagens e cidades foram 
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possivelmente comentadas em sala de aula pelos alunos e professores, e como elas estão 

associadas a diferentes conteúdos particulares do ensino de Geografia.64  

Além disso, segundo o Censo do IBGE de 2010, é nas escolas públicas brasileiras que 

se concentra o maior número de estudantes do país (BRASIL, 2010b). Estes, por sua vez, 

recebem gratuitamente livros didáticos para as disciplinas ministradas na escola. Essa escolha 

e a distribuição dos livros didáticos ocorrem por intermédio do Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD. Os critérios estabelecidos para a aprovação dos livros levam em consideração 

uma formação mínima voltada para a compreensão dos principais conceitos geográficos. Nas 

concepções estabelecidas pelo PNLD para o ano de 2012, estipulou-se dos escritores o cuidado 

com as questões alusivas aos diferentes contextos sociais; com a coerência e adequação 

metodológicas; com conteúdos e conceitos geográficos aceitos pela comunidade científica e 

aplicados a todas as regiões do país; com ilustrações adequadas e corretas, e outros critérios 

semelhantemente importantes (BRASIL, 2011). 

 Dessas coleções que foram distribuídas em todo o território nacional, no ano de 2013, 

as que foram mais adquiridas em termos numéricos foram, respectivamente: Geografia Geral 

e do Brasil: espaço geográfico e Globalização e fronteiras da globalização (BRASIL, 2013c). 

Essas coleções serão estudadas na sequência. 

 João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene, autores da coleção Geografia Geral e do 

Brasil, da editora Scipione, têm formação em Geografia. O primeiro também é graduado em 

Direito. Ambos possuem Pós-graduação em Geografia na Universidade de São Paulo – USP. 

Moreira possui mestrado em Geografia Humana e Sene, doutorado na mesma formação. Os 

professores têm experiência docente na rede pública e privada de ensino. O professor Eustáquio 

de Sene foi, de 2011 a 2015, inclusive, professor de Metodologia do Ensino de Geografia na 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (SENE; MOREIRA, 2013a). Para o guia 

do PNLD (BRASIL, 2011, p. 72), a coleção escrita pelos autores apresenta: 

A concepção teórico-metodológica adotada na coleção tem caráter interdisciplinar e 

leva em consideração as relações espaço-temporais, bem como as relações entre a 

sociedade e a natureza. É estimulada a apreensão da realidade contemporânea, a partir 

das transformações em escala global, que são relacionadas com a vida das pessoas em 

escala local. 

A segunda coleção, Fronteiras da globalização, da editora Ática, tem como autores 

Lúcia Marina Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin. Os dois autores são licenciados e 

                                                             
64 Reconhece-se que a sala de aula é um espaço autônomo, e que muitos professores e alunos trazem a esse espaço 

diferentes discussões e contribuições que incrementam as aulas de geografia, contudo, o foco neste tópico é o livro 

didático. 
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bacharéis, formados em universidades localizadas no estado de São Paulo. A primeira autora 

graduou-se em Geografia pela PUC-SP, e o segundo autor, em História pela USP-SP e em 

Ciências Sociais pela UNESP, campus de Araraquara. Também, os dois têm experiência com 

o Ensino Fundamental e Médio, em escolas públicas e privadas, no estado de São Paulo 

(ALMEIDA; RIGOLIN, 2010a). Acerca dessa coleção, o PNLD (BRASIL, 2011, p. 36) coloca 

que: 

Na coleção, o espaço geográfico, entendido como o resultado da interferência humana 

na natureza, é a principal categoria de análise adotada, ainda que as fronteiras e os 

contrastes e contradições do espaço tenham sido privilegiados como recursos 

importantes no desenvolvimento do trabalho com os alunos. Entretanto, o espaço 

geográfico é tratado, em alguns capítulos, de forma segmentada e descritiva, fazendo 

com que os conteúdos nem sempre favoreçam o estabelecimento de relações entre os 

espaços natural, econômico e social. 

As duas coleções seguem um desenvolvimento dos conteúdos com conduta semelhante: 

tratam de uma Geografia mais geral, que aborda os pormenores referentes ao modo como o 

mundo pode ser representado quanto às características naturais, econômicas e sociais, e 

exploram similares conteúdos de acordo com o espaço brasileiro. Os conteúdos, pela própria 

proposta curricular nacional, seguem com estrutura pouco diferenciada, quando se comparam 

as duas coleções. 

 Na apresentação dos volumes e nos prefácios, as propostas para os livros didáticos 

encaminham um cenário voltado para a formação cidadã ou uma politização mais consciente 

dos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Há a exigência, no PNLD (BRASIL, 2011), 

de que os livros abordem conteúdos correspondentes à proposta nacional. Dessa forma, por 

mais que haja o engajamento dos autores dos livros, ocorre certa supressão das oportunidades 

de problematização e reflexão dos temas abordados, deixando-se a cargo de enunciados de 

vestibulares e ENEM as possibilidades de os alunos praticarem o aprendizado. Na maioria das 

vezes, os exercícios têm o objetivo de treinar a habilidade de resoluções de questões em testes 

que lhes possibilitarão o ingresso em universidades. Por outro prisma, pode acontecer que a 

autonomia do professor fique comprometida pela cobrança dos sistemas de ensino (público, 

privado, filantrópico...), no sentido que os docentes desenvolvam suas atividades com vistas a 

pensar nos testes seletivos para ingresso em universidades. 

Tendo como base as considerações anteriores, partiu-se para a análise da proposta para 

o ensino de cidade naqueles livros didáticos. 

A primeira coleção, intitulada Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e 

globalização, concentra a temática da urbanização no terceiro volume, em uma unidade com 

dois capítulos: um dedicado ao processo de urbanização em escala global, e outro que apresenta 
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as cidades e a urbanização brasileira. O capítulo que discorre acerca do “espaço urbano no 

mundo contemporâneo” traz logo no princípio duas questões que funcionarão como carros-

chefe dos conteúdos a serem desenvolvidos: “O que mudou no espaço geográfico nacional e 

mundial com a aceleração do processo de urbanização? Quais foram as consequências 

socioeconômicas mais importantes desse processo? ” (SENE; MOREIRA, 2013, p. 175c). É 

interessante destacar que os autores tiveram a preocupação de introduzir uma breve 

problematização, o que ajuda a construir um pensamento. 

 Sene e Moreira (2013c) começam o capítulo contextualizando os diferentes tipos e 

funções das cidades no decorrer da história desde a antiguidade. Além disso, destacam alguns 

conceitos para a compreensão do processo de urbanização, tais como: os fatores atrativos e 

repulsivos que motivam a imigração e a emigração de contingentes populacionais para as 

cidades. Nessa pauta, os autores foram criteriosos ao apontar a relação da industrialização com 

a urbanização, o que pode ser verificado nesse trecho do livro: 

Isso ocorre porque o fenômeno industrial, sobretudo em seu início, não se desvincula 

do urbano. Com exceção da China e da Índia, com as maiores populações do planeta 

e de industrialização recente, todos os países industrializados apresentam taxas de 

urbanização relativamente elevadas (SENE; MOREIRA, 2013c, p.179). 

Conjuntamente, os autores explicaram, em pormenores e com exemplos, os 

aglomerados urbanos (metrópoles, megalópoles) e os principais problemas sociais urbanos, 

comuns às cidades no mundo, os quais estão associados às moradias sem infraestrutura e à 

violência urbana como reflexo das desigualdades e segregação socioespaciais. Citam diferentes 

cidades, em países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos para exemplificar 

as diversas situações de precariedade no modo de vida, o que inclui a habitação e os serviços 

disponíveis às pessoas. Para fechar o capítulo, tratam da rede e hierarquia urbana e das cidades 

globais. 

Logo, no capítulo seguinte, abordam “As cidades e a urbanização brasileira”. Sene e 

Moreira começam por definir o que seria uma cidade e argumentam que classificar uma cidade 

no Brasil envolve pensar nas particularidades e nos contextos sociais em que vivem as 

populações em diferentes estados brasileiros. Porém, há algumas informações que são comuns 

a todas as cidades, tais como: “densidade demográfica, número de habitantes, localização e 

existência de equipamentos urbanos, como comércio variado, escolas, atendimento médico, 

correio e serviços bancários” (SENE; MOREIRA, 2013c, p. 195).  

 Além disso, é bem oportuno o posicionamento dos autores a respeito da divisão em 

perímetro urbano e rural feita pelo IBGE. Segundo Sene e Moreira (2013c), no Brasil, por causa 
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dessa classificação, atribui-se o uso do espaço a lugares que mais se assemelham, pelas suas 

características, às áreas rurais, mas que, por razões relacionadas a impostos prediais urbanos 

(IPTU)65 e questões políticas, estão inseridos no perímetro urbano.66   

 Os autores apresentam de modo igual, nesse capítulo, uma organização do processo 

histórico de urbanização do território brasileiro, por meio de quatro períodos: o primeiro vai até 

a década de 1930; o segundo, a partir de 1930; o terceiro, entre as décadas de 1950 e 1980; e o 

quarto, de 1980 aos dias atuais. A separação em períodos considerou os processos de migração 

regional, a dispersão das atividades econômicas, a infraestrutura de transportes e 

telecomunicações, estruturação da rede urbana brasileira, o crescimento das metrópoles 

regionais e cidades médias. Além do mais, os autores ampliam os conteúdos referentes às 

regiões metropolitanas brasileiras, o que inclui as RIDES;67 a hierarquia e influência dos centros 

urbanos no Brasil; e a importância dos planos diretores e outras regulamentações legais que 

interferem no gerenciamento das cidades (SENE; MOREIRA, 2013c). A unidade “O espaço 

urbano e o processo de urbanização” termina com a sugestão de pesquisas em outros tipos de 

fontes, tais como filmes, sites e livros. 

Na outra coleção, Fronteiras da globalização, cada volume desenvolveu uma 

abordagem geográfica. O volume 1 tem como objeto “O mundo natural e o espaço 

humanizado”. O volume 2 abordou “O espaço geográfico globalizado” e o volume 3, “O espaço 

brasileiro e trabalho”. Observou-se que a temática cidade e urbano é desenvolvida de maneira 

mais direta nos volumes 1 e 3, apesar de o segundo volume versar sobre vários aspectos 

concernentes às cidades com feição mais ampla.  

 O volume 1 aborda alguns dos principais conceitos da ciência geográfica, tais como: 

lugar, paisagem, espaço geográfico, território, territorialidade, globalização. Também expõe os 

princípios de localização geográfica por meio das representações cartográficas e as medidas de 

tempo no espaço geográfico; aponta as dinâmicas da natureza pelas paisagens mundiais, e o 

que mais simboliza as condições geológicas, climáticas e ambientais que favoreceram a 

formação de um espaço, claramente denominado no livro de natural. Na unidade que versa 

                                                             
65 Grande parte das residências pertencentes à área urbana de um município estão sujeitas ao pagamento do IPTU, 

tal contexto gera mais receita para o poder municipal. 
66 Lembra-se que no Brasil mais de 2.500 munícipios do total de 5.565 possuem até, no máximo, 10.000 habitantes 

(BRASIL, 2010b). 
67 As RIDES constituem-se como uma forma de construção de redes de cooperação, por envolver municípios de 

mais uma Unidade da Federação. A Ride é uma forma de ação mais ampla que a prevista nas regiões metropolitas. 

No Brasil, são três: RIDE-DF (municípios de Goiás, Minas Gerais); RIDE Grande Teresina (municípios do Piauí 

e Maranhão); e RIDE Petrolina-Juazeiro (municípios da Bahia e Pernambuco). Disponível em: <www.mi.gov.br>. 

Acesso em: 13 fev. 2015. 

http://www.mi.gov.br/
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sobre um espaço humanizado, a temática de urbanização aparece, com um realce para uma 

escala de análise mais global. 

 O capítulo que aborda o processo de urbanização trata-o com a perspectiva da escala 

mundial. Começa por tentar definir o que seria cidade e usa como exemplo o critério da 

Organização das Nações Unidas – ONU –, o qual considera um aglomerado urbano somente o 

local com 20 mil ou mais habitantes. Explica que esse critério pode variar de acordo com o país. 

Depois, continua a construção do raciocínio do conceito de cidade e utiliza como parâmetros o 

tipo de sítio e solo urbano, as relações econômicas e sociais desenvolvidas nas cidades e, por 

fim, conta como, historicamente, têm sido formadas as cidades. Nesse âmbito, assume que 

houve uma “evolução do fenômeno urbano”. 

 Há de se ter cautela quanto ao uso da expressão “evolução do fenômeno urbano”, 

sobretudo no que diz respeito ao tipo de conceito que se quer colaborar para que os jovens 

tenham a respeito de cidade. É preciso considerar que nenhuma cidade, por mais que tenha 

características em comum, se assemelha integralmente a outra. Admite-se, assim, que toda 

cidade é ímpar. Entretanto, ao usar a palavra evolução, pode-se compreender erroneamente que 

as cidades seguirão um caminho habitual, costumeiro a toda e qualquer cidade.  

 De certa forma, quando os autores apresentam os marcos históricos e as funções que as 

cidades exerciam para um dado contexto ou quando apontam apenas o papel da indústria como 

fator que marcou a consolidação dos espaços urbanos, como observado na frase “o processo de 

industrialização original, também chamado de Revolução Industrial, foi o grande responsável 

pelo início da urbanização nos países desenvolvidos e em escala mundial” (ALMEIDA; 

RIGOLIN, 2010ª, p, 207), acabam por deixar uma informação pendente de acabamentos. Têm-

se, por exemplo, para ampliar a informação, questões norteadoras, como: de que forma explicar 

essa frase em cidades que não tiveram o processo industrial como marco para a consolidação 

urbana? Esperava-se a reflexão de que, embora tais fatos tenham sido notáveis, não há uma 

certeza evolutiva de que esse fenômeno aconteceu, linearmente e da mesma forma, em todo o 

mundo.   

 Ainda sobre o referido capítulo do livro, consideram-se os conceitos de 

desenvolvimento e de subdesenvolvimento, e os seus reflexos nas áreas urbanas. Nesse sentido, 

destacam-se o crescimento populacional nas cidades como consequência da busca por melhores 

oportunidades de trabalho, estudo e condições de vida. Apontam os problemas urbanos: trânsito 

caótico, diferentes poluições, violência, custo de vida alto e outros, como algo corriqueiro em 

cidades de países em desenvolvimento, e esclarecem que alguns desses problemas são comuns 

de serem encontrados também nos países desenvolvidos.  
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 Os autores seguem o capítulo com a abordagem dos conceitos de urbanização, 

crescimento urbano, conurbação, metrópoles, megacidades, e finalizam expondo a hierarquia e 

rede urbanas. Corrobora-se que foi oportuna a apresentação de uma outra possibilidade de 

classificação das cidades, ou seja, uma que leva em consideração outros critérios, além do 

número de habitantes. No caso, falou-se dos serviços e do papel que esses desempenham nas 

cidades-centros, possíveis de serem encontradas no Brasil e em outros países do mundo.  

Contudo, ao concluir o capítulo, após seguidas definições, os autores assim se referem: 

“A rede urbana brasileira tem como principal característica as disparidades regionais, pois 

enquanto é bem articulada no Sudeste, o mesmo não ocorre nas regiões Norte e Centro-Oeste” 

(ALMEIDA; RIGOLIN, 2010a, p. 210). Nessa citação, podem-se identificar algumas questões: 

por que aludir à temática “região” sem uma contextualização adequada de como se aplica nesse 

caso? Em que sentido é promissor citar as regiões brasileiras como estruturantes de uma rede e 

depois não continuar no capítulo seguinte a discussão dessa questão? 

 Na realidade, os conteúdos que envolvem a geografia do Brasil somente são retomados 

no volume 3 da coleção (ALMEIDA; RIGOLIN, 2010b), o que significa que os conceitos 

relativos ao processo urbano brasileiro não predominam no volume 2. Se os alunos estudarem 

apenas essa coleção no Ensino Médio, terão acesso aos estudos geográficos que remetem ao 

Brasil somente no último ano da educação básica, o que pode resultar num aprendizado 

estanque, sem uma devida contextualização. 

 Apenas no volume 3 da coleção são expostos os conteúdos concernentes ao espaço 

brasileiro. Das seis unidades, a primeira volta-se para as questões mais físicas do espaço 

geográfico, denominada pelos autores de “espaço natural”; a terceira, a quarta e a quinta 

unidades discorrem acerca dos setores econômicos: atividades primárias, secundárias e 

terciárias; a sexta unidade detém-se à explicação dos impactos ambientais no território 

brasileiro. Somente na segunda unidade, há um capítulo que remete ao processo de urbanização 

no Brasil. Semelhantemente ao formato do volume 1, esse capítulo está na unidade que explora 

a ocupação territorial pela população. Há, no entanto, diferença na escala de análise, pois o 

primeiro volume apresenta a população mundial e o terceiro volume, a população brasileira. 

 O capítulo que trabalha a urbanização das cidades brasileiras é intitulado “Processo de 

urbanização no Brasil” e começa por repetir a definição da ONU de cidade, conforme o volume 

1. Novamente relaciona-se exclusivamente, sem intermediação de outros aspectos, o processo 

de urbanização ao processo de industrialização e é traçada uma proposta de divisão de 

hierarquia urbana. Para tanto, os autores recorrem à organização por regiões de influência das 
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cidades, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Essa 

organização atribui níveis, subníveis e características para a rede urbana brasileira.  

 Nesse capítulo, outra vez, são colocadas as definições: de sítio urbano e o tipo de relevo 

em que este pode ser edificado; dos tipos de cidades, como as que são planejadas; das áreas 

metropolitanas brasileiras; e finaliza por expor os problemas das cidades brasileiras, os quais 

seriam os de origem social, como o aumento de favelas que ocupam áreas de mananciais e 

florestas e que, por provocar o desmatamento das encostas, põem em risco a vida de muitas 

pessoas. Também por causa das favelas, há problemas na rede de esgotos, na coleta de lixo, de 

água encanada, de falta de energia elétrica e outros, cuja razão, segundo os autores, estaria no 

fato de que grande parte dos serviços é insuficiente ou clandestina. Mas será que esses 

problemas são exclusivos das favelas? Pela apresentação do texto, há uma forte tendência a 

pensar que sim – o que não é verdade.68 

 Em ambas as coleções, os leitores dos livros didáticos terão ao seu alcance um repertório 

farto de imagens, mapas, tabelas, quadros e sugestões de acessos a sites, livros, filmes, 

documentários que poderão auxiliar na compreensão de um dado conteúdo. Dessa forma, os 

processos cognitivos são propostos, o que pode contribuir para a inventividade, análise, 

criticidade, estímulo a novas problemáticas e formulação de novos conceitos.  

Desse modo, indaga-se o seguinte: como as fotografias expostas nos livros analisados 

podem ter contribuído para o pensamento dos jovens do Ensino Médio? 

2.3.1 A cidade vista pelas imagens nos livros didáticos  

 Para Vygotsky (2000), a linguagem é fundamental para a construção do pensamento, 

que se dá, dentre outros tópicos, pelo entendimento do signo. O signo pode ser compreendido, 

também, pela leitura de imagens e pelo que, neste estudo, os significados das legendas têm a 

dizer. São elas que podem contribuir para informar sobre um dado lugar e contextualizam-no 

de acordo com o que se pretende explicar para os leitores. Por essa razão, pode-se afirmar que 

as imagens contidas nos livros didáticos, das coleções analisadas, podem fornecer fortes 

indícios do que foi ensinado aos jovens. Nessa análise, cabe a leitura das transcrições referentes 

às ilustrações contidas nas coleções, de acordo com o PNLD: 

Coleção Fronteiras da globalização  

A maioria das ilustrações é adequada ao alcance dos objetivos propostos e auxilia na 

compreensão e reflexão dos temas tratados. As fotografias possuem grande potencial 

de problematização, pelo conteúdo crítico que apresentam, especialmente por 

                                                             
68 Em muitas cidades brasileiras, algumas áreas que possuem os solos urbanos mais caros também são penalizadas 

pela precariedade de serviços, assim como há também favelas localizadas em áreas próximas às residências 

luxuosas das cidades que se beneficiam de alguns serviços, por essa razão. 
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mostrarem contrastes existentes na paisagem. As representações cartográficas e 

ilustrações contribuem para a visualização e espacialização de fenômenos, cumprindo 

o papel de auxiliar na leitura e compreensão da realidade representada (BRASIL, 

2011, p. 37-38). 

 

Coleção Geografia Geral e do Brasil 

 
As ilustrações que compõem as unidades e os capítulos têm grande importância para 

a legibilidade dos conteúdos. Nesse âmbito, destaca-se a inserção inovadora de 

infográficos para a compreensão dos fenômenos geográficos e a criatividade das 

atividades complementares contidas no Manual do Professor. A qualidade do projeto 

gráfico, dos instrumentos técnicos utilizados para indicação das representações 

cartográficas, assim como da linguagem escrita (e também de outros gêneros textuais) 

ao longo de todo o texto, também é um ponto de realce na coleção (BRASIL, 2011, 

p. 73). 

Na análise dos seis livros, encontraram-se aproximadamente 2.560 figuras distribuídas 

em: fotografias (31,5%); mapas (22%); ilustrações explicativas, tais como desenhos que 

comentam as dinâmicas do relevo, clima e outros (18%); gráficos (16%); e quadros e tabelas 

(juntos: 12,5%). Noutros termos, são as fotografias que estão mais presentes nesses livros 

didáticos, sendo que, do percentual de 31,5% de fotografias, 11,5% correspondem às imagens 

cuja legenda referia-se a alguma cidade, o que constitui uma boa representatividade. 

Dessa maneira, encontraram-se 293 fotografias de diferentes cidades do mundo, 

conforme descrição de suas legendas, as quais serviram para exemplificar distintos contextos 

geográficos, desde os mais ligados a problemáticas naturais e ambientais, até os que indicavam 

as situações socioeconômicas, culturais e religiosas dos povos, o que pode ser observado na 

Figura 1. 

Figura 1 - Exemplos de fotografias com suas respectivas legendas nas coleções de livros 

didáticos analisadas 

  
Legenda: A pobreza se materializa no espaço geográfico e é 

perceptível na paisagem, como nesta foto de 2009, que mostra 
pessoas vivendo em habitações precárias ao lado de um córrego 

poluído na favela (slum, em inglês) Diepsllot, na periferia de 

Johannesburgo (África do Sul). Nessa favela vivem cerca de 150 mil 

pessoas, que, além de sofrerem com a precariedade e infraestrutura, 
convivem com o medo da violência: roubos, assaltos, homicídios... 

Legenda: Praia de Iracema, em Fortaleza, 

capital do estado do Ceará, 2009. 

Fonte: Almeida e Rigolin (2010a, 2010b, 2010c); Sene e Moreira (2013a, 2013b, 2013c). Organizada pela autora 

(2016). 
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Pode-se constatar que há uma distribuição desigual de fotografias de cidades, no sentido 

de representar as cidades brasileiras e as de outras partes do mundo. Para destacar essa 

distribuição, organizou-se o Gráfico 1, que aponta uma distribuição de cidades por regiões no 

mundo, construído pelas informações coletadas nas legendas das fotografias.  

Conforme o Gráfico 1, 44,8% das fotografias analisadas são representações de cidades 

da América do Sul. Dessas cidades, 42,8% são cidades brasileiras. Desse percentual (42,8%), 

conforme o Gráfico 2, 12,9% correspondem às cidades do estado de São Paulo. Nesse caso, 

7,8% referem-se à capital do estado, 5,1% às outras cidades paulistas – São Bernardo do 

Campo, São José dos Campos, Piracicaba, Campinas, Mongaguá, Caeiras, Jaguariúna, 

Guarulhos, Guarujá, Campos do Jordão, Cubatão e Sorocaba. Oito vírgula dois por cento são 

de cidades fluminenses, sendo que a capital, Rio de Janeiro, obteve maior representatividade, 

com 4,4%. As demais foram: Búzios, Angra dos Reis, São Gonçalo, Ilha Grande e Niterói. 

Também, no Sudeste, as cidades mineiras de Belo Horizonte, São João Batista e Fronteira 

tiveram fotos nos livros. Essas, com a representação de 2,7%. 

Gráfico 1 - Lugares do mundo em que as cidades são mais representadas nos livros didáticos 

analisados 

 
Fontes: Almeida e Rigolin (2010a, 2010b, 2010c); Sene e Moreira (2013a, 2013b, 2013c). Organizado pela autora 

(2016).   
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Gráfico 2 - Regiões brasileiras em que as cidades são mais representadas nos livros didáticos 

analisados 

 

Fontes: Almeida e Rigolin (2010a, 2010b, 2010c); Sene e Moreira (2013a, 2013b, 2013c). Organizado pela autora 

(2016).   

 Nessa estimativa das cidades brasileiras, estão também as cidades nordestinas, com 

8,5%. As que mais aparecem são as cidades baianas Salvador, Camaçari, Juazeiro, Mataripe, 

Porto Seguro, seguidas das cidades pernambucanas Recife, Petrolina e Triunfo. As cidades do 

Ceará: Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara e São Gonçalo do Amarante, bem como as cidades 

potiguares Natal e Macaíba, a cidade paraibana de João Pessoa e a cidade maranhense de São 

Luís também foram representadas.  

As cidades do Sul representaram 5,1%. Dentre as do Rio Grande do Sul estão Gramado, 

Santana do Livramento, Canoas e Novo Hamburgo; no Paraná: Curitiba, Londrina, Campos 

Mourão e São José dos Pinhais; e em Santa Catarina: Florianópolis, Capiviri de Baixo, Joinville, 

Blumenau e São Joaquim. As cidades pertencentes à região Norte (com 3,7%) foram, no 

Amazonas: Manaus, Parintins e Tabatinga; no Pará: Belém, Altamira, Cachoeira do Arari, e a 

cidade de Rio Branco, no Acre e Palmas, no Tocantins. Quanto ao Centro-Oeste (1,7%), apenas 

foram catalogadas as fotografias de Brasília, DF, e Corumbá, MS.   

 Ao examinar as legendas das fotografias das diferentes cidades brasileiras, percebeu-se 

que as paulistas em geral estão associadas às áreas industrializadas, informatizadas e 

modernizadas pelo setor imobiliário. A cidade de São Paulo aparece representada como 

possuinte de um setor financeiro fundamental para as decisões econômicas no Brasil, com 

muitos espaços transformados que se assemelham às cidades de países desenvolvidos, embora 

também haja fotografias que mostrem os problemas urbanos, os relativos à falta de 

infraestrutura, aos problemas ambientais, às favelas em áreas de ocupação, e outros atinentes 
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aos impactos negativos sobre o meio ambiente, sobretudo quando se destacam os problemas 

concernentes à poluição, à inversão térmica e ao descaso com os rios e matas. 

 As demais cidades da região Sudeste também apontam características semelhantes às 

cidades paulistas, com a exceção das cidades fluminenses, onde podem ser acrescentados a 

importância do turismo, as práticas esportivas da população e alguns elementos das paisagens 

naturais, como as praias e relevos. Outro apontamento é que, em ambas as coleções, quando se 

fala sobre as questões relativas à energia nuclear, usa-se o exemplo da cidade de Angra dos 

Reis, no Rio de Janeiro, e quando se quer citar a extrema poluição, usa-se o exemplo da cidade 

de Cubatão, SP. Os traços mais históricos ligados à formação da população brasileira e 

estruturação do Brasil remetem às fotografias do Presidente Juscelino Kubistchek em diferentes 

inaugurações de obras pelo estado de São Paulo, que favoreceram a instalação de muitas 

fábricas de automóveis. 

 As cidades da região Sul são apontadas como lugares que conservam muitos traços do 

período em que o Brasil recebeu vários migrantes de países europeus. Como nessas cidades 

estão as mais baixas temperaturas do Brasil, vez por outra, as fotografias colocam o dia a dia 

das pessoas convivendo com o frio. Também há fotografias de situações extremas, como 

deslizamentos de terras e enchentes. Quanto ao Centro-Oeste, nos seis volumes foram anotadas 

quatro fotografias da cidade de Brasília, no Distrito Federal, que fazem referência aos atos 

políticos e ao fato de ser uma cidade planejada, além de uma fotografia de Corumbá, no MS, 

que mostra um casario histórico. 

 As cidades nordestinas são apresentadas ora para demonstrar algum aspecto mais ligado 

aos fatores naturais, a exemplo de Salvador, BA, edificada em uma falha tectônica que divide 

a cidade em dois níveis, a Cidade Alta e Cidade Baixa, ora para mostrar aspectos mais 

econômicos, como as indústrias de médio e pequeno porte. Para a cidade de Natal, RN, as 

fotografias representam a indústria e o processo de migração. Os desafios das desigualdades 

sociais, como as casas de palafitas em São Luís, MA, e outras situações de pobreza, também 

estão presentes. Por outro ângulo, nas fotografias das cidades nordestinas predominou o realce 

às praias como a de Boa Viagem em Recife, PE, a de Iracema em Fortaleza, CE, e a do Ponta 

do Seixas em João Pessoa, PB. Não foram encontradas fotografias das capitais Maceió, AL, 

Teresina, PI, e Aracaju, SE. 

 As cidades pelo mundo também são divulgadas nos livros didáticos. Do que foi coletado 

de informações, depois das cidades brasileiras, as que mais aparecem nos livros didáticos são 

as cidades europeias, com 21,7%, e, destacadamente, as localizadas na Alemanha, França e 

Inglaterra. Outras cidades localizadas na Bósnia-Herzegovina, Mônaco, República Tcheca, 
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Itália, Bélgica, Espanha, Rússia, Croácia, Albânia, Lituânia, Áustria, Itália, Suíça, Bielorrússia, 

Grécia, Eslovênia, Suécia, Ucrânia e Romênia também foram representadas nas fotografias.  

Nessas cidades, quais foram os contextos que predominaram nas legendas explicativas 

das fotografias? O continente europeu guarda muitas edificações históricas e muitos prédios 

que simbolizam os tempos modernos. Isso faz com que grande parte das fotografias de cidades 

europeias esteja vinculada à narrativa histórica do lugar e seus significados para o local e o 

mundo. As fotos de Moscou, para exemplificar, servem para representar o socialismo, assim 

como a emblemática foto da queda do muro de Berlim em 1991, que mostra o fim do Segundo 

Mundo. Algumas outras fotos são de encontros entre os líderes mundiais envoltos de propostas 

que decidiram os rumos da economia mundial. Também é possível ver fotos de manifestações 

populares em prol de melhorias sociais. Cabe destacar as imagens que refletem o 

envelhecimento da população e os estilos de vida, em sua maioria, com poucos problemas 

econômicos, quando comparadas às fotos dos problemas sociais do Brasil, por exemplo. Nessas 

coleções, o problema da migração, atualmente um dos grandes desafios da Europa, somente foi 

retratado na Rússia. 

 Ainda sobre as fotografias, 13,3% são de cidades da Ásia, sendo as cidades chinesas 

Pequim e Xangai e a japonesa Tóquio as mais citadas. Além disso foram colocadas fotografias 

das cidades pertencentes às Coreias do Norte e do Sul, à Indonésia, à Arábia Saudita, a 

Cingapura, à Índia, ao Vietnã, a Taiwan, a Bangladesh e ao Uzbequistão.  As cidades asiáticas 

são representadas pelos hábitos culturais, estilo de vida muito vinculado às tradições dos 

antepassados, à longevidade, às culturas religiosas, à intensa urbanização, ao grande 

contingente populacional, à importância para a economia global, aos problemas ambientais, aos 

conflitos religiosos e, ao mesmo tempo, aos avanços tecnológicos e industriais, principalmente 

quando se apresentam Tóquio, no Japão, Pequim, na China, e alguns dos chamados Tigres 

Asiáticos: Cingapura, Coreia do Sul e Taiwan.  

  As cidades da América do Norte correspondem a 12,2% das cidades apresentadas em 

fotografias nos livros escolhidos. A cidade de Nova York nos Estados Unidos foi a mais 

mencionada nas fotografias. Essa cidade aparece como sede de uma megalópole, como 

possuinte das maiores bolsas de valores do mundo, cidade onde são tomadas as mais 

memoráveis decisões para a economia global. Outras cidades dos Estados Unidos foram vistas, 

tais como: Flórida e São Francisco, na Califórnia; Houston e Dallas, no Texas; Washington, 

DC; Marshalltown, em Iowa; San Jorge e Palo Alto, na Califórnia; Pittsburgh, na Pensilvânia; 

Detroit, em Michigan; Cambridge, em Massachusetts; e Liden, em Nova Jersey. Da América 

do Norte, a cidade de Toronto foi tida como a maior cidade canadense; e as cidades de Tijuana 
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e Cidade do México como lugares de tensão, ressalta-se a primeira como local em que há 

migração clandestina e a segunda como foco de protestos populares. 

 As cidades africanas, com uma representatividade de cerca de 6% das fotografias, foram 

quase sempre associadas à pobreza; falta de cuidados necessários à saúde e educação para as 

crianças; conflitos internos; cultura e religiosidade; favelas; péssimas condições de moradia; 

contraste entre as cidades africanas e as de países desenvolvidos; refugiados; ajuda humanitária; 

e poluição. Mostrou-se, em raras exceções, que nas cidades africanas é possível encontrar 

pontos turísticos que atraem pessoas de todo o mundo, sendo que as destacadas foram: Nairóbi, 

no Quênia: Monróvia, capital da Libéria: Sharm El Sheik, no Egito; Trípoli, capital da Líbia; 

Casa Blanca, em Marrocos; Johannesburgo e Pretória, na África do Sul; Ruthsuru e Goma, na 

República Democrática do Congo; e Mogadíscio, capital da Somália.  

 Já as cidades das Américas Central e Sul (com exceção do Brasil), bem como as cidades 

da Oceania, tiveram juntas cerca de 4% de representatividade nas fotografias. Da América do 

Sul, foram postas as fotografias de cidades chilenas Concepción e Santiago e a cidade argentina 

Buenos Aires. Nas cidades sul-americanas foi ressaltado o contraste socioeconômico existente 

nessas cidades.  As cidades da América Central foram: Havana, em Cuba, com destaque para 

as representações do governo de Fidel Castro, e Porto Príncipe, no Haiti, com a chamada para 

os soldados da ONU. As cidades da Oceania foram: Sydney e Camberra, na Austrália, e 

Welington, na Nova Zelândia. Tais cidades se destacaram pelas paisagens naturais.  

A apresentação dessas análises sobre os livros didáticos teve como objetivo ampliar o 

entendimento de como eles podem contribuir para a construção do pensamento geográfico sobre 

a cidade e o urbano, pois fixam um sentido para os jovens que os terão, muitas vezes, como 

fontes de pesquisa, estudo e ensino. Nesse pensamento, deixar o aprendizado dos jovens restrito 

ao ENEM e aos livros didáticos pode levar para a pouca ou nenhuma compreensão dos 

conteúdos críticos referentes aos significados do espaço físico, social e indenitário. Sem 

compreender o seu lugar, sua cidade e outros espaços geográficos, os jovens ficam mais 

expostos ao contexto capitalista e utópico que promove o aumento da desigualdade. Carlos 

(1999) acrescenta que o sujeito, nesse caso, o jovem, não se reconhece na cidade e nem é 

reconhecido. 

Após as constatações anteriores, cabe perguntar: quais entendimentos pode-se chegar 

acerca do ensino de cidade, no ensino médio? Para encaminhar uma resposta a essa questão, 

será desenvolvido o item seguinte. 
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2.4 PCN, ENEM e livros didáticos: qual a relação entre eles? 

Ao comparar os conteúdos entre os PCN e as provas do ENEM e os livros didáticos 

algumas similaridades se desvelam. Uma delas está nas propostas para o ensino de geografia. 

Prevalece o entendimento de que o ensino de Geografia deve pautar-se na criticidade e, ao 

mesmo tempo, que o ensino ofereça as condições necessárias para que os alunos se entendam 

como cidadãos. Contudo, ao analisar os fundamentos que orientam o ENEM, os PCN e o que é 

veiculado nos livros didáticos, nota-se a falta de uma clareza de quais bases teórico-

metodológicas foram importantes para a construção das propostas de ensino dos mesmos. 

No caso do ENEM, isso é mais nítido porque se trata de uma prova que orienta o 

currículo, porém não apresenta, em seu documento de normatização (INEP, 2005b), uma alusão 

clara à fundamentação teórico-metodológica do que se pretende com os conteúdos escolhidos 

para serem expressos nas provas. É possível que as provas estejam sendo amplamente utilizadas 

pelas escolas sem que haja questionamentos ou um debate sobre o que de fato se pretende com 

cada um dos seus conteúdos. Vale destacar que os indicadores escolares que consideram o 

resultado da avaliação dos alunos no ENEM como balizador do ensino de qualidade reforçam 

a ideia de que o objetivo final da educação básica poderá ser dimensionado apenas pelo 

resultado de uma avaliação momentânea e não se houve de fato a formação voltada para a 

cidadania. Ao avaliar o papel do ENEM segundo a proposta do MEC, tem-se clara a normativa 

de centralizar as discussões, os conteúdos, as habilidades e as competências a serem 

desenvolvidas na educação básica, acima de tudo durante o ensino médio.  

Sobre isso, o documento “Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): Fundamentação 

Teórico-Metodológica”, elaborado pelo MEC em 2005 (INEP, 2005b), coloca que o exame foi 

organizado na intenção de demonstrar um projeto que teria um caráter interdisciplinar, mas que 

não desvalorizaria as disciplinas em sua dimensão mais específica. Ele diz que o projeto de 

educação para os jovens deveria primar pela emancipação cultural, social e do conhecimento, 

em detrimento da averiguação descontextualizada de conteúdos, como ocorria em muitas 

provas de vestibulares. 

 Segundo o mesmo documento, espera-se do jovem que concluiu a educação básica a 

capacidade de entender os conhecimentos específicos das diferentes disciplinas de forma 

“orgânica e integrada”. Constitui-se, então, em torno do ENEM a possibilidade de reunir 

questões que sejam contextualizadas e interdisciplinares, bem como a capacidade de unir e 

interagir com diferentes habilidades e competências ditas pelo documento “Matrizes 

Curriculares de Referências do Saeb”, de 1998. Segundo o INEP (2005b, p. 8): 
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O Enem tem, ainda, papel fundamental na implementação da Reforma do Ensino 

Médio, ao apresentar, nos itens da prova, os conceitos de situação-problema, 

interdisciplinaridade e contextualização, que são, ainda, mal compreendidos e pouco 

habituais na comunidade escolar. A prova do Enem, ao entrar na escola, possibilita a 

discussão entre professores e alunos dessa nova concepção de ensino preconizada pela 

LDB, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pela Reforma do Ensino Médio, 

norteadores da concepção do exame. 

Na reforma para o ensino médio nos anos 200069, a interdisciplinaridade está presente 

como uma das bases de sustentação do ENEM, bem como dos documentos produzidos pelo 

MEC para reestruturação desse nível de ensino no Brasil. Dessa compreensão, tem-se como 

objetivo viabilizar a condução dos conteúdos propostos pelo currículo nacional pelo 

entendimento da articulação entre os saberes de forma que os jovens entendam as situações-

problemas postas pelos questionários elaborados para o referido exame.  

Todavia, entende-se, não será por integrar saberes em áreas ou colocar modelos como 

uma prova que se terá um projeto interdisciplinar, mas sim busca-se desenvolver uma 

consciência coletiva de que somos humanos holísticos no mundo. Nas palavras de Morin (2010, 

p. 46), “o ensino pode tentar, eficientemente, promover a convergência das ciências naturais, 

das ciências humanas, da cultura das humanidades e da Filosofia para a condição humana”. 

Nesse aspecto, há uma contradição, no sentido de convergência de conhecimentos quando se 

pensa nas palavras “orgânica e integrada”, que foram propostas pelo INEP (2005b). 

Ao propor o ENEM como instrumento norteador das propostas curriculares, reafirmou-

se a concepção de selecionar conteúdos que, teoricamente, seriam mais relevantes, o que 

implica que as escolas, especialmente as que possuem o ensino médio, os desenvolverão com 

seus alunos, pois sabe-se que nessa fase os jovens interessados em continuar seus estudos em 

nível superior direcionarão seus esforços a serem bem-sucedidos no ENEM.70 Isso posto, outros 

conteúdos que são semelhantemente importantes podem ser perdidos de vista, como, por 

exemplo, um estudo específico de escala mais local. 

Dentre as diferenças entre os PCN e as provas do ENEM, observou-se que o texto 

elaborado pelos especialistas para o primeiro documento foi cuidadoso ao expor uma 

                                                             
69 Segundo Brasil (2000a), o Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria da Educação Média e 

Tecnológica, organizou o projeto de reforma do Ensino Médio como parte de uma política mais geral de 

desenvolvimento, a qual denominou de “Novo Ensino Médio”. Cabe destacar que o documento fundamentou a 

proposta curricular que ainda está em vigor. 
70 Por sua vez, dadas a reformulação das DCN (BRASIL, 2013a) e a consolidação das orientações do ENEM para 

o ensino médio, os PCN correm o risco de ficarem em desuso, considerando que essa revisão das DCN apontou 

para o fato de que os professores relataram, em sua maioria, não fazerem uso dos PCN. Por mais que a revisão 

contenha esse forte indicativo de um sistema débil de ensino, o que pode estar sendo ignorado é que os professores 

podem não ler, mas a presença curricular dos PCN está no dia a dia de sala de aula, pois as secretarias de educação 

e as escolas devem se guiar por eles, segundo que está em vigor desde sua criação, com o aval da LDBN.  
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abordagem histórica da educação geográfica e como foi se consolidando o ensino de Geografia 

na rede educacional brasileira. Em contrapartida, no ENEM, de acordo com o documento que 

trata da fundamentação teórico-metodológica (INEP, 2005b), não há uma compreensão de 

pensamento teórico-conceitual, conforme se defende nesse trabalho, de fundamentação 

dialética, para contextualização desse processo. Deveriam ser apresentados os conhecimentos 

e as diferentes escalas e correlações, isso tudo, durante todo o tempo, articulado, numa rede 

complexa de significados para o aluno. 

Outra crítica em relação aos dois documentos diz respeito à função do professor. A 

proposta dos PCN coloca esse profissional com muitas responsabilidades, algumas além de suas 

funções pedagógicas. Sobre isso, questiona-se: como o professor poderia ensinar sem as 

condições mínimas de infraestrutura, formação inicial e continuada e parceria da escola? Se 

algo der errado, será apenas o professor o responsável? Como ficaria a proposta coletiva de 

trabalho? Ademais, quais são as propostas para uma formação continuada? São oferecidas as 

condições para os professores delas participarem? Enfim, não se pode atribuir ao professor o 

papel de conhecedor de tudo ou de um profissional multitarefas, como parece defender o 

documento dos PCN. 

Em relação à análise das fotografias, verifica-se que o livro didático, com a função de 

orientador curricular, serve para construir diferentes ideias que resultam na aprendizagem 

adquirida pelos jovens do ensino de Geografia. Cabe pensar que ele contribui assim para o 

pensamento dos alunos, especificamente, sobre a cidade. A esse respeito são oportunas as 

palavras de Cavalcanti (2014b, p. 226), sobre os desafios do ensino desse conceito: 

É relevante buscar desenvolver no ensino de Geografia o conceito de cidade como um 

espaço público em sua totalidade (na contradição/superposição/conflito com espaços 

privados e de interesses individuais e de grupos específicos). Para isso, são adequadas 

as perspectivas de análise que envolve os conceitos relacionados de cidadania e espaço 

público, assim como a dimensão política expressa entre governo, equidade e 

participação social (conforme sugerem Gurevich e Férnández Caso, 2011). 

Pode-se inferir que os jovens que utilizaram o livro didático no Ensino Médio, como os 

que foram aqui analisados, construíram o pensamento de cidades que se distinguem no mundo, 

pelas diferenças econômicas, sociais, culturais e religiosas. Tais diferenças são muito 

emblemáticas e refletem no que pensarão sobre os contextos particulares. Por exemplo, o que 

os jovens responderiam se lhes perguntassem sobre as cidades do Nordeste e de outras regiões 

do Brasil e do mundo? Teriam condições de produzir um conceito amplo e complexo das 

cidades que fossem além das fotografias que aparecem nos livros (belas imagens das praias ou, 

de outro modo, favelas e seus problemas socioeconômicos)? O que pensam sobre as cidades da 
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região Norte e da região do Centro-Oeste, se elas quase não aparecem nas fotografias dos livros 

didáticos? 

Além disso, por qual conceito as cidades europeias apresentam-se diferentes, quase sem 

problemas socioeconômicos e políticos? Por que as cidades americanas e as cidades asiáticas 

aparecem mais nos livros didáticos, quando se comparam às cidades do norte brasileiro? Por 

que se destacam tão pouco as cidades brasileiras, que são do cotidiano da maioria dos jovens?  

Ao observar a apresentação das fotografias, nas duas coleções analisadas, que tinham a 

cidade como lugar, chega-se à conclusão de que, embora haja contextualizações diferenciadas 

entre si, prevalecem escolhas de fenômenos e aspectos urbanos semelhantes. Esse fato pode 

indicar que, em grande parte, os jovens que cursaram o Ensino Médio utilizando essas coleções, 

a julgar pelo recurso das fotografias apenas, possivelmente, desenvolveram impressões muito 

próximas das cidades que conheceram pelo livro didático. 

No entanto, pondera-se que é preciso mostrar as diferentes faces das cidades pelo mundo 

e reconhecer a importância de compreender as cidades onde estão os alunos, para que as aulas 

conduzam à aprendizagem significativa. Para Cavalcanti (2008), é nos elementos da dinâmica 

interna da cidade que estão a condição e a produção das práticas cotidianas e potencialmente 

importantes para a formação da cidadania. Por meio dessas práticas cotidianas, pode-se pensar 

em ensinar sobre qualquer cidade. 

Não se pode construir um pensamento teórico-conceitual sobre cidade se o jovem não 

conhecer o lugar onde vive, assim como não se pode construí-lo se se restringe ao trabalho 

somente com a cidade do cotidiano, em sua dimensão empírica. Negar-lhe esse pensamento 

resulta na perda do direito à cidade, nos preceitos de Lefebvre (1991). Ademais, como 

encaminhar propostas de um ensino significativo sobre cidade, se não estiver nele incluído o 

entendimento da própria cidade do aluno? Com base na orientação de desenvolvimento de 

propostas pedagógico-didáticas voltadas para o desenvolvimento teórico-conceitual de cidade, 

no próximo item serão apresentadas algumas considerações. 

2.5 Propostas para o ensino sobre cidade  

Os argumentos para o ensino de cidade na perspectiva geográfica podem ser orientados 

por visões diferentes, mas também podem ser complementares, desde que metodologicamente 

estejam confluentes. Assim, serão tomadas como referências para essa tese quatro sugestões 

para o ensino sobre cidade: Cavalcanti (2008, 2014a); Gurevich e Caso (2011); Granell e Vila 

(2001) e Vintró (2001). São textos que procuram relacionar os conteúdos a serem ensinados 
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para o entendimento de cidade e também oferecem sugestões mais ligadas a um projeto 

educativo.  

 Começa-se com Gurevich e Caso (2011). Essas autoras propõem cinco aspectos no 

transcorrer do texto aqui considerado, os quais são: “la ciudad como artificialización de la 

naturaleza; la ciudad como conglomerado de tempos diferentes; la ciudad como fragmentación 

y articulación a la vez; la ciudad como conjunto de actores sociales; la ciudad como 

construcción de imaginários urbanos”.71 Elas apresentam, a partir do exemplo da cidade de 

Buenos Aires, algumas possibilidades para práticas pedagógicas no ensino sobre a cidade. 

 Nesse sentido, as autoras indicam leituras sobre os aspectos urbanos que envolvem a 

cidade em estudo, o que inclui documentos e referências em pesquisas urbanas. Procura-se, 

desse modo, identificar as características naturais e urbanas da cidade em questão. Propõem 

também a comparação entre lugares diferentes dentro da cidade com o auxílio cartográfico e 

informações sobre a história do local. Sobre a história da cidade, orientam que se verifiquem as 

razões e os motivos que levaram a sociedade a realizar determinadas ações em cada momento 

histórico. Assim, é possível identificar os objetos e monumentos da cidade, prédios mais 

antigos, a redução dos espaços públicos e o comportamento das pessoas no decorrer da história 

daquele espaço. 

 Além disso, as autoras propõem também: o reconhecimento das inovações tecnológicas 

e da expansão territorial da cidade; a verificação do uso dos rios ou outro elemento natural 

presente na cidade; a identificação do ritmo do crescimento urbano em determinados pontos da 

cidade, o que implica localizá-los na cidade e detectar suas características; a observação, pela 

propaganda em cartazes e outros tipos, do que se promete para o futuro de determinado lugar 

da cidade e do papel dos processos globais que estão presentes nesses empreendimentos. 

 Gurevich e Caso (2011) defendem a ideia de que a fragmentação urbana é articulada por 

relações socioespaciais distintas ou que a dinâmica urbana induz esse processo. As autoras 

recomendam as seguintes atividades: reconhecimento dos aspectos da fragmentação, 

diferenciação e rupturas da cidade, tais como infraestrutura, condições de vida, segurança, 

acesso a serviços básicos nos locais onde estão os mais pobres, o acesso aos meios de 

transportes, uso do solo para as indústrias e/ou comércio, as residências, as condições 

ecológicas e sanitárias e outros; a elaboração de mapa que expresse o que foi observado; a 

construção de um quadro de tipologia com as características observadas. 

                                                             
71 “A cidade como artificialização da natureza; a cidade como conglomerado de tempos diferentes; a cidade como 

fragmentação e articulação, ao mesmo tempo; a cidade como conjunto de atores sociais; a cidade como construção 

de imaginários urbanos” (tradução nossa). 
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 É necessário identificar quais são os atores sociais e econômicos presentes na cidade, 

com distintos níveis de formação educacional, profissional e cultural; se esses atores estariam 

na escala local, regional, nacional e global; se eles consomem bens, serviços e os espaços das 

cidades, o que produz demandas sociais. Assim, seria interessante localizar esses atores e suas 

demandas na cidade. Sobre a cidade como construção de imaginários urbanos, Gurevich e Caso 

(2011) referem-se à compreensão do espaço urbano a partir da experiência dos sujeitos. Nessa 

direção, as autoras sugerem o uso das narrativas sobre os lugares com temáticas vinculadas aos 

modos de representação da vida nas cidades. Numa segunda acepção, estaria a referência à 

concepção do lugar, pressupondo disso o estudo dos sentidos e significados que fazem menção 

aos lugares. Dessa forma, as autoras apontam para o estudo dos imaginários urbanos ou o que 

se costuma pensar ao se referir a um determinado lugar. 

 Sobre a cidade como espaço público, Gurevich e Caso (2011) tratam-na sob três 

circunstâncias. A primeira diz respeito aos valores associados a três conceitos: liberdade e 

coesão social; proteção e desenvolvimento dos direitos individuais e de expressão; e construção 

de uma identidade coletiva, democrática, participativa e igualitária. A segunda circunstância 

refere-se às noções de espaço público no sentido físico: centralidade, mobilidade e 

acessibilidade socializadas, zonas sociais e funcionalmente diversificadas, lugares com 

atributos e significantes. A terceira refere-se ao sentido político e cultural: expressão e 

representação coletiva, identidade, coesão social, integração cidadã. No sentido de orientar 

atividades para essas três possibilidades, Gurevich e Caso (2011) apontam as seguintes 

propostas: identificar na cidade os mecanismos políticos, os instrumentos que administram a 

cidade e verificar em que medida essas políticas contribuem para a cidadania, bem como 

observar os serviços, os trâmites e programas de governo nos bairros. 

  Por sua vez, Granell e Vila (2001, p. 28) abordam que a cidade é educadora. Contudo, 

referem que não se trata apenas de um recurso interativo, como quando se faz uma visita a 

alguns lugares específicos de uma determinada cidade. Segundo os autores, seria “um Plan 

Estratégico; capaz, por tanto, de definir líneas estratégicas y actuaciones concretas para el futuro 

a corto y médio plazo, y hacerlo de manera participativa y consensuada”.72 Nesse aspecto, eles 

sugerem três condições para que a cidade efetive esse papel. A primeira é a capacidade de 

inovação e reflexão. Isso representa um conhecimento acerca da realidade socioeducativa da 

cidade e dos tipos de território, que poderiam abranger desde os mais equipados até os mais 

deficientes urbanisticamente. A proposta não é apenas identificar, mas analisar as causas das 

                                                             
72 “Um plano estratégico; capaz, portanto, de definir linhas estratégicas e atuações concretas para o futuro em 

curto e médio prazo, e fazê-lo de maneira participativa e consensual” (tradução nossa). 
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dificuldades e a propositura para algumas ações com vistas a alguns avanços. A segunda 

condição é que a participação cidadã para todo projeto educativo deve contar com a 

administração local, mas de modo equitativo, isto é, com uma corresponsabilidade da 

comunidade, dos diversos agentes educativos, sociais, culturais, a participação de entidades, 

associações, sindicatos, empresários, universidade e outros. Já a terceira condição tem afinidade 

com o consenso e a ação, ou seja, além do processo participativo e reflexivo, deve haver um 

compromisso com a ação. 

 A próxima sugestão vem de Vintró (2001), que admite a potencialidade do apoio dos 

municípios ao projeto de uma cidade educativa. A autora considera o exemplo da cidade de 

Barcelona. Ela explica que a educação é um elemento estratégico para a existência do bom 

funcionamento da sociedade, por conseguinte, deveria haver estreita relação entre a educação e 

as cidades. Ela também aponta os seguintes aspectos que deveriam ser centrais nessa discussão: 

a relação entre sociedade da informação e a sociedade do conhecimento; reflexão sobre as 

sequelas sociais, culturais e institucionais referentes à passagem da sociedade industrial para a 

sociedade do conhecimento; a insegurança e a incerteza entre os jovens, visto que cada vez mais 

o mundo do trabalho solicita pessoas com capacidades básicas que saibam transformar as 

informações em conhecimento em vez de pessoas que unicamente tenham muito conhecimento; 

a reflexão sobre como a igualdade não deixa de ser híbrida para a sociedade do conhecimento, 

ou seja, não se devem colocar o conhecimento e a criatividade em um lugar central da 

sociedade, porque isso dificulta a maior igualdade e democracia. O que se deve priorizar é a 

luta contra as desigualdades e pela homogeneidade num mundo heterogêneo, assim como o 

respeito e a valorização das diferenças e diversidades. 

 Certamente, há outras inserções para o ensino sobre cidade, afinal, cada cidade é única 

e, por isso, terá suas particularidades que interferem sobremaneira no tipo de abordagem para 

o ensino. Apesar disso, assim como essas três propostas, os PCN e outros trabalhos sobre o 

ensino de Geografia sugerem que os conhecimentos, conteúdos e conceitos geográficos devem 

considerar o cotidiano. Isso posto, pergunta-se: em que medida é possível pensar o cotidiano 

como importante para o ensino de cidade? Quais seriam os temas mais importantes para o 

ensino de Geografia na educação básica? O que deve ser priorizado?  

  Nessa perspectiva, a quarta sugestão é a de Cavalcanti (2008, 2013, 2014a), que justifica 

a importância da Geografia escolar para que as crianças e jovens consigam, por intermédio do 

professor, entender como a cidade foi e está sendo construída pela sociedade. Para tanto, a 

autora afirma que dois conceitos – cidadão e cidade – são fundamentais para orientar os estudos 

escolares sobre a cidade. Sobre o primeiro ela assim refere:  
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O cidadão é aquele que exerce seu direito a ter direitos, ativa e democraticamente, o 

que significa exercer seu direito de, inclusive, criar novos diretos e ampliar outros. É 

no exercício pleno da cidadania que se torna possível, então, transformar direitos 

formais em direitos reais (CAVALCANTI, 2008, p. 85).  

Para o segundo conceito de cidade, a autora apoia-se em Santos (1987), para afirmar 

que “a cidade pode ser entendida como um espaço geográfico, como um conjunto de objetos e 

de ações, um lugar de existência das pessoas e não apenas como um arranjo de objetos 

tecnicamente orientado”. Para Cavalcanti (2008), a condição e a produção das práticas 

cotidianas estão nos elementos da dinâmica interna da cidade, o que é potencialmente 

importante para a formação da cidadania, e por meio dessas práticas cotidianas pode-se pensar 

em quatro temas para serem estudados na escola, a saber: cidadão e o habitar da/na cidade; 

cidadão e os lugares da cidade; cidadão e o consumo na/da cidade; cidadão e ambientes urbanos.  

 No primeiro tema, a autora destaca que habitar a cidade é conhecê-la a ponto de se viver 

com dignidade, liberdade e oportunidades de lazer, cultura e outros que fazem o sentido de ser 

cidadão no espaço geográfico da cidade. Ao compreender esse raciocínio, tanto o professor 

como os alunos poderiam direcionar o olhar geográfico para a compreensão dos lugares em que 

moram e dos lugares que frequentam e tentar construir o pensamento sobre diferentes contextos 

urbanos. Isso inclui saber sobre diferentes conceitos geográficos que podem ser ensinados na 

escola, como o de perceber que existem diferenças e desigualdades visíveis na paisagem urbana 

e implícitas nas relações sociais. Assim, os conteúdos a serem abordados poderiam ser “[...] 

aspectos mais estruturais da moradia, como a lógica da propriedade privada do solo, o processo 

de valorização do solo urbano, a história da política habitacional do país, o processo de 

segregação urbana” (CAVALCANTI, 2008, p. 91). 

Segundo Cavalcanti (2014a), ao ser expressa como espaço urbano, a cidade pronuncia 

referências gerais correlatas com o vivido, o percebido, o imagético, as identidades, os modos 

de vida, as territorialidades e tantas outras referências inerentes à elaboração do conceito de 

cidade, tais como aglomeração, sítio, drenagem, espaços simbólicos, espaços públicos e 

privados, movimentos sociais, práticas cidadãs, cidade segregada, para mencionar alguns. 

Sobre o tema “Cidadão e os lugares da cidade”, Cavalcanti (2008) aponta para o direito 

de circular pela cidade e usufruir dos lugares da cidade. Em princípio, entende-se que o aluno 

se desloca de sua casa para escola e isso significa que, longe ou perto da escola, esse aluno 

poderá ver paisagens distintas ou semelhantes em seu cotidiano. Mas será que ele conhece e 

vivencia de alguma forma a paisagem? Entender como se dá essa situação na vida do aluno 

pode conduzir a alguns conteúdos trabalhados pela Geografia, dentre eles: a mobilidade urbana; 
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o espaço público; os lugares privados; as dimensões estéticas e artísticas da cidade; os signos e 

símbolos presentes nas ruas da cidade; as limitações dos espaços urbanos e outros. 

  As reflexões sobre esses aspectos urbanos têm implicação significativa no terceiro tema 

proposto por Cavalcanti (2008): “Cidadão e o consumo na/da cidade”. Esse tema trata do 

consumo do espaço pelas necessidades individuais, mas, sobretudo, pelas necessidades 

coletivas. No primeiro caso, a autora coloca que o consumo possibilita a cidadania porque, ao 

consumir os lugares da cidade, há um incentivo direto à prática da democracia. No entanto, há 

de se preocupar com o poder que o consumo individualista pode ter sobre o pensar e agir no 

cotidiano dos alunos, especialmente na vida dos jovens. 

 Por fim, o quarto tema – “Cidadão e ambientes urbanos” – traz à tona a questão do trato 

ao meio ambiente, assunto que aparece com frequência nos PCN, ENEM e livros didáticos. 

Acerca disso vale assinalar que toda cidade foi construída em um espaço com solo, relevo, 

vegetação, bacia hidrográfica e clima bem específicos e o que se vê, infelizmente, é a 

degradação do meio natural nas cidades. Cavalcanti (2008) menciona os problemas decorrentes 

do escoamento d’água; problemas ligados à poluição do ar, sonora e visual que causam 

condições inadequadas à boa saúde; a retirada do verde e as contradições socioeconômicas que 

acabam por influenciar a marginalidade e a violência.  

A autora afirma que estudar a cidade é analisar o cotidiano vivenciado pelas pessoas que 

experimentam a vida nas cidades. Com base nesse ponto de vista, os estudos geográficos 

procuram analisar, organizar e explicar os porquês dos acontecimentos e como estes podem 

interferir na vida das pessoas. Também nessa linha da relação cidade e cidadania, Gomes (2002) 

afirma que a Geografia procura discutir certa lógica na ocupação do espaço. À ciência 

geográfica cabe dimensionar outras análises, entender as classes sociais, refletir sobre o poder, 

controle e gestão do espaço, tendo em vista que a sociedade agrega indivíduos racionais e 

plurais com condições de exercerem de forma efetiva a cidadania.  

Quando se propõe um olhar geográfico sobre a cidadania, a Geografia está apta a 

demonstrar elementos teóricos e metodológicos que auxiliam os jovens a entenderem esse 

projeto amplo e democrático, mediante os estudos geográficos sobre as cidades. Oliveira (2014, 

p. 179-180) assim explica: 

O conceito de cidadania passou a ser associado aos estudos geográficos, ainda que 

indiretamente, pelos trabalhos de “David Harvey (1980 [1973]), em A justiça social e 

a cidade, e Yves Lacoste (1988 [1976], em sua A Geografia – isso serve, em primeiro 

lugar, para fazer a guerra”. O primeiro trabalho a abordar diretamente a temática da 

cidadania relacionada ao espaço no Brasil, no âmbito da Geografia, foi o livro O 

espaço do cidadão, de Milton Santos (1987). 
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Dessa maneira, não desmerecendo o potencial dos estudos sobre a cidade realizados por 

outras disciplinas, acredita-se que a Geografia forneceria melhores condições sobre o estudo 

intraurbano, numa dimensão mais complexa. Esse estudo poderia ser conduzido como uma 

temática ampla, visto que os mais diferentes tipos de saberes utilizam os fenômenos que 

ocorrem na cidade para questionarem, elaborarem e proporem conhecimentos que estimulam 

as ciências como um todo.  

Todavia, é importante destacar que muitos trabalhos que procuram discutir a temática 

urbana no ensino de Geografia realizam um diálogo imprescindível com estudos técnicos, 

ontológicos, metodológicos, filosóficos e geográficos para se pensar em como ensinar sobre o 

espaço mais completo e complexo que a humanidade produziu. Nesse espaço ocorrem as 

vivências da maioria das pessoas do globo. Mesmo aquelas que moram em áreas rurais 

estabelecem relações com as cidades e, nessas relações, compõem seu cotidiano. Sobre esse 

cotidiano, é preciso buscar uma compreensão geográfica, para que haja uma noção maior sobre 

como viver com mais qualidade. Nas palavras de Cavalcanti (2012, p. 67): 

O ensino de cidade, nessa perspectiva, salienta as percepções e vivências cotidianas e 

fornece elementos teóricos para que seja possível refletir sobre elas, compreendendo 

esse espaço para além de sua forma física, como a materialização de modos de vida. 

Essa abordagem contribui para o desenvolvimento de habilidades necessárias ao 

exercício cotidiano de apropriação dos lugares, ao acesso aos seus espaços públicos, 

práticas fundamentais para o usufruto pleno do direito à cidade. Assim, propõe-se a 

discussão sobre os espaços vividos, como uma construção constante, dinâmica, na 

qual interferem a experiência, os deslocamentos cotidianos, o contexto familiar e 

social, mas também as aprendizagens, os conceitos, o conhecimento sobre os lugares.  

Nessa concepção, é por meio dos estudos sobre o cotidiano da vida dos jovens que o 

professor poderá realizar o ensino sobre a cidade em que os alunos vivem ou com as quais têm 

uma relação mais frequente. Isso significa que estudar o cotidiano das cidades é importante para 

todos, independentemente onde estejam, visto que eles permitem a reflexão sobre processos 

mais amplos e abstratos. Afinal, saber sobre o local implica saber sobre outras realidades 

urbanas, assim como propõe Spósito (2014, p. 127):  “não se trata, apenas, de mudar a escala, 

a partir da qual as dinâmicas vão ser estruturadas, mas sim de articular entre si escalas cujos 

âmbitos de realização social e econômica se sobrepõe, se combinam e entram em conflito 

simultânea e continuamente”.  

Por exemplo, os aspectos sociais e econômicos, interligados entre si, podem servir de 

pano de fundo para o entendimento de conteúdos relacionados à segregação urbana, que podem 

ser encaminhados pela interpretação do poder das forças dos agentes imobiliários, com forte 

presença do poder público e institucional e outros que podem direcionar ou encaminhar uma 

possível configuração espacial na cidade. Sobre esse aspecto, Pereira (2015, p. 161) afirma que 
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a produção do espaço é dada pelo “peso do dinheiro e dos grandes empreendimentos 

imobiliários que executam planos, eventos e obras de infraestrutura como se fosse uma máquina 

na defesa de interesses específicos”. De sua parte, Spósito (2014) apresenta a possibilidade de 

incluir mais um fenômeno: a valorização extrema de lugares protegidos por sistemas de controle 

e vigilância capazes de produzir a imagem de segurança. Como essa imagem não pode ser 

comprada por todos, apenas pelos que possuem condições financeiras para tal, é possível que 

convivam num mesmo bairro tanto ricos quanto pobres. Nas palavras de Spósito (2014, p.140): 

A distância entre os desiguais, na cidade, não se opera mais, predominantemente, a 

partir da lógica de periferização dos mais pobres e de destinação, aos mais ricos, das 

áreas centrais e pericentrais, as melhores dotadas de meios de consumo coletivo 

(infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos). 

Com outro enfoque, ao pensar na condição de sua moradia, as crianças e jovens poderão 

se deparar com o processo de horizontalização, caso das cidades que estão em processo de 

expansão pelos espaços ao seu redor. Há cidades convivendo entre espaços históricos e espaços 

caracterizados pela estruturação mais moderna, o que inclui desde portas automáticas a sistemas 

de identificação por câmeras e pelas digitais, por exemplo. Mas há também as que são 

verdadeiros labirintos de concreto, que produzem e respiram o ar urbano e, cada vez mais 

proeminentemente, o ar da insegurança. 

Nesse particular, destaca-se o tema do cotidiano do medo, há geógrafos que 

encaminham a discussão sobre a fragmentação do espaço urbano e sua decorrência, a 

segregação. Uma das consequências dessa fragmentação é a produção da Geografia do medo e 

a atribuição da insegurança a determinados espaços que produzem uma fobópole, conforme 

Souza (2008), ou cidades sociopolítico-espacialmente fragmentadas, em que se dá a sensação 

do medo excessivo. A fragmentação é sociopolítica, ultrapassa as fronteiras das favelas, dos 

guetos e dos condomínios de classe média e alta. Isso pode ser exemplificado pelo circuito e 

controle do tráfico de drogas (SOUZA, 2008). 

A insegurança pública e financeira é fator decisivo na forma como o espaço é comprado 

e vendido, com reflexos no estilo da habitação, na obtenção e utilização de bens duráveis e não 

duráveis, no uso de recursos tecnológicos, nas oportunidades de viajar e conhecer outras 

cidades, na não condição de possuir a casa própria, na casa em locais de risco, no acesso a 

poucas tecnologias, no não conhecimento sobre a própria cidade. Essas e outras formas 

estampam vidas distintas em espaços distintos, porém numa rede global. 

 Ao se verificar a história da política habitacional brasileira, alguns outros conteúdos 

geográficos podem ser considerados, tais como a inserção dos movimentos sociais em prol da 
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habitação do espaço urbano e, consequentemente, as ações do poder público e a iniciativa 

privada para que isso ocorra. Também é possível identificar se a criança ou o jovem mora em 

residências construídas por intermédio de projetos do governo, como o mais recente “Minha 

Casa Minha Vida”. Por meio desses mecanismos pode-se oferecer, em grande medida, a 

oportunidade de ensinar e aprender sobre o direito de morar na cidade com referência a Lefebvre 

(1991).  

Junto à condição de habitar, há a necessidade de se locomover entre os diferentes 

espaços. Na maioria das cidades, as crianças e jovens não conseguem se deslocar e participar 

da mobilidade urbana com facilidade, muitos precisam de condições específicas de 

deslocamento, como as hidrovias, nas cidades ribeirinhas, e outros enfrentam engarrafamentos 

no caos do trânsito das metrópoles. Mas por que enfrentar os desafios de se locomover pelo 

espaço urbano? Essa pergunta pode motivar os alunos a pensar na necessidade constante de 

locomoção e assim chegar à conclusão de que é necessário deslocar-se por espaços diferentes 

daqueles em que vivem, seja para estudar, trabalhar, usufruir de algum serviço ou comércio, 

assim como em espaços de lazer e de convívio comum. Acerca desse aspecto, Barbosa (2015, 

p. 177) tece a seguinte consideração:   

O debate contemporâneo sobre a mobilidade passa, então, a colocar em causa as 

espacialidades dos fluxos como ordenamento dos lugares e territórios, assim como 

vem se configurando como uma esfera pública de disputa política. Afinal de contas, a 

mobilidade tem a ver com os lugares em que podemos ir e vir, morar e trabalhar, 

festejar e sermos felizes.  

 Essa mobilidade se dá entre os espaços públicos e privados. Gomes (2012) sugere o 

espaço público com base em duas perspectivas: material, como as praças, as ruas etc.; e 

imaterial, o que representa a “condição da expressão de uma individualidade que deve conviver 

com um universo plural – ele depende, pois, da permanente reafirmação do contrato social que 

o funda” (GOMES, 2012, p. 30).  

Sobre os espaços públicos, são pertinentes algumas questões: como os alunos entendem 

a rua em que moram, ou a rua por onde passam ou a que pretendem conhecer? De que elementos 

do olhar geográfico podem fazer uso para esse entendimento? O que a fisionomia 

estética/artística pode dizer sobre a rua, sobre a cidade? Em que medida os símbolos do urbano, 

tanto os que sinalizam quanto os que provocam a sensação de estar em meio urbano, tais como 

os odores, os sons, os sabores, podem ensinar sobre a cidade? O que dizer dos espaços a que os 

alunos não podem ter acesso em função da propriedade privada e, mais gravemente, da 

violência? A propósito, as palavras de Duarte Jr. (2001, p. 18) ressaltam a necessidade de se 

refletir sobre o sentido dos sentidos ao pensar sobre a cidade:  
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O que se pretende é tornar evidente o quanto o mundo hoje deseduca qualquer 

refinamento dos sentidos humanos e até promove a sua deseducação, progredindo-os 

a níveis toscos e grosseiros. Nossas casas não expressam mais afeto e aconchego, 

temerosa e apressadamente nossos passos cruzam os perigosos espaços de cidades 

poluídas por equipamentos eletrônicos [...] espigões de concreto ocultam horizontes, 

os odores que comumente sentimos provêm de canos de descarga automotivos [...] e, 

em meio a tudo isso, trabalhamos até o estresse. 

Outras questões se desvelam: algumas dessas preocupações estariam presentes no 

ensino sobre cidade, no sentido de alertar os jovens sobre os perigos do consumo insensato? 

Como o olhar geográfico sobre o modo de vida das pessoas do lugar e das pessoas que estão 

em cidades globais poderia ajudar a entender essa dimensão social? De que forma esse consumo 

tem implicação nas questões ambientais? Ao fazer esses e outros questionamentos, quer-se 

provocar uma reflexão sobre a forma como são ministrados na escola básica os conteúdos sobre 

cidade, visto que o espaço consumido, antes de tudo, é coletivo. 

Nessa direção, é oportuno lembrar a importância da mediação didática do professor. 

Para Cavalcanti (2012), os saberes docentes devem estar articulados com a teoria que se 

desenvolve no decurso da formação profissional de professor e, na mesma medida, na sua 

formação continuada. Assim, a autora aponta saberes específicos a serem formados e/ou 

construídos pelos professores, como segue: saber Geografia – espera-se do professor que tenha 

um domínio pleno da área de conhecimento, o que lhe exige entender a história do pensamento 

geográfico, os métodos de investigação, o objeto de estudo da área e as discussões teórico-

metodológico; saber ensinar – envolve pensar o ato de ensinar como fenômeno social; saber 

para quem vai ensinar – pelas teorias que fundamentam o ensino, procurar conhecer quem são 

os alunos, quais são as suas motivações, história, contexto de vida e identidade individual e 

coletiva; saber quem ensina Geografia – entender a figura do próprio professor, dentre outras 

coisas, saber sua profissionalização, seus motivos e as implicações do ato docente; saber para 

que ensinar Geografia – trata-se da discussão sobre o currículo e os processos de constituição 

dos conteúdos escolares e; saber como ensinar Geografia para sujeitos e contextos 

determinados – por compreender a escola como instituição social, seu papel na atualidade, suas 

crises e suas dificuldades. 

As diferentes possibilidades apresentadas anteriormente indicam que as abordagens 

variam de acordo com o contexto sociopolítico educacional dos alunos no processo de ensino-

aprendizagem. Assim, cabe pensar numa proposta mais ampla e que consiga integrar e ao 

mesmo tempo interagir com as situações do cotidiano das cidades. Por essa razão, vale-se da 

metodologia de Cavalcanti (2014a), para a presente tese, especialmente para o Capítulo 5. A 

autora apresentou um quadro sobre a possibilidade de uma mediação didática, com três etapas 
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principais: problematizar, sistematizar e sintetizar. Na sequência, a autora aponta para algumas 

possibilidades que podem ser desenvolvidas para cada aula mediada pelo professor, seguindo 

os procedimentos de interrogar sobre práticas de grupos em paisagens urbanas e definir os 

problemas urbanos, quando for problematizar; conhecer conceitos e discuti-los de forma 

específica e relacioná-los às temáticas, ao sistematizar; e produzir narrativas, conhecer os 

lugares do cotidiano dos jovens e desenvolver mapas, com representações dos pensamentos dos 

jovens, ao sintetizar.73 

Ao ser considerado o papel da mediação didática, alerta-se para o fato de que nenhum 

livro didático, por melhor que seja, nenhum exame que verifique a aprendizagem, nenhum outro 

instrumento, substituem o profissional docente. Nesse sentido, Callai (2014, p. 70) assinala que 

se devem acrescentar às análises as diferentes realidades no “território brasileiro e a diversidade 

regional da população que produzem espaços com diferenças geográficas, onde a população 

tem culturas características e tem histórias que deixaram marcados os espaços”.  Dessa forma, 

propõe-se ao professor de Geografia que pense, problematize e faça sua mediação com base no 

que está presente no cotidiano da sociedade e construa um pensamento que permita, ao mesmo 

tempo, entender que a forma como os alunos aprendem o espaço geográfico é o meio que deve 

orientar o processo de mediação, assim colabora-se com a formação básica. 

2.6 A Geografia dos jovens concluintes da educação básica: o que se quer na formação 

básica e como diagnosticar uma formação 

 O ensino de Geografia na educação básica se caracteriza por articular seus conceitos 

como espaço, região, território, paisagem, lugar, dentre outros, tendo como exemplo as práticas 

cotidianas e os fenômenos que os alunos vivenciam ou interpretam em diferentes escalas 

geográficas. Torna-se fundamental que as aulas de Geografia propiciem momentos de estudos, 

análises e reflexões que permitam aos alunos desenvolverem um olhar geográfico no seu espaço 

de vivência partindo da rua, do bairro, da sua própria cidade. 

Por conseguinte, o que se requer na formação básica para a vida dos jovens tem forte 

relação entre o que tem sido proposto oficialmente pelos documentos elaborados pelo MEC, 

por outros órgãos públicos que cuidam da tarefa de fornecer instruções e recomendações para 

a formação dos jovens durante a educação básica, com o que a sociedade e alguns estudiosos 

da área de ensino (CAVALCANTI, 1998; CALLAI, 2013b) têm proposto como uma formação 

voltada para a promoção da cidadania.  

                                                             
73 O quadro proposto pela autora está no Anexo C. 
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Nesse enfoque, pelo que foi apresentado neste capítulo acerca das propostas para o 

ensino de Geografia, há uma opinião prevalecente de que o ensino-aprendizagem deve ser capaz 

de integrar as vivências cotidianas dos jovens que estão na educação básica com o que tem sido 

produzido no âmbito do conhecimento cientifico, havendo, dessa forma, uma interação entre os 

conhecimentos escolares e os saberes voltados para a vida em sociedade. 

O que é vivido em sociedade não está distante da escola, afinal a escola tem o propósito 

de formar jovens que saibam como lidar com os desafios existentes na contemporaneidade. 

Portanto, em que medida ocorreu a formação oferecida aos jovens concluintes da escola básica? 

É possível pelo método dialético com a abordagem qualitativa compreender como foi a 

formação geográfica referente à educação básica acessível aos jovens? Em quais aspectos os 

jovens que tiveram acesso à Geografia escolar podem se expressar acerca da cidade, do urbano 

e da cidade de Teresina?  

Uma das formas de encontrar respostas a essas questões é por meio de um diagnóstico, 

a que a presente tese se propôs realizar. Tal diagnóstico indica os problemas e as causas. 

Igualmente, revela os resultados do aprendizado da educação básica, no que concerne ao ensino 

de Geografia, e fornece indícios de como se deu o processo de educação geográfica.  

Pelo diagnóstico que compreendeu a verificação de aprendizagem, por intermédio de 

questões estruturadas, questões semiestruturadas e grupos de discussão, é possível demonstrar 

como os conhecimentos e conceitos que foram ensinados na escola pela disciplina Geografia 

foram internalizados pelos alunos que concluíram a educação básica. Ao identificar o que os 

jovens aprenderam, é possível fazer um esboço dos conteúdos que os mesmos jovens deixaram 

de aprender. Nesse contexto, justifica-se, portanto, a importância do presente diagnóstico 

apresentado nos Capítulos 3 e 4, que vêm em seguida.  

Vale assinalar que o diagnóstico da formação dos jovens considerou, sobretudo, como 

eles se reportavam a cada questão respondida e a cada palavra proferida nos grupos de 

discussão, tendo por base a atividade para verificação de conhecimentos. Ademais, procuraram-

se identificar, pelas respostas dos sujeitos, os possíveis conhecimentos sobre cidade e urbano 

adquiridos na escola, os quais foram apontados neste capítulo e/ou os que foram obtidos no 

cotidiano. Apesar das limitações impostas pela própria natureza da pesquisa, pode-se afirmar 

que os instrumentos utilizados para o diagnóstico demonstram, acima de tudo, que é possível 

conhecer a formação obtida pelos jovens na educação básica, por intermédio do que os jovens 

recém-ingressos em ensino superior expressaram. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A biografia da vida dos jovens está marcada por experiências, 

individuais, familiares e coletivas determinada na relação com o 

mundo concreto que, sendo a materialidade da condição do 
indivíduo, é experimentado em todas as esferas de sua vida. Assim, 

compreender sua espacialidade na cidade pressupõe a apreensão 

dos sujeitos concretos, cujas práticas se dão, também, em uma 

cidade concreta e no movimento de produção da totalidade da vida 

social. Isso significa que na produção de sua vida (como vida 

social), esses jovens são atravessados pelas determinantes de 

gênero, classe, renda, cor, moradia, pelos signos que ordenam a 
vida e pela maneira como a cidade é produzida, organizada e 

apropriada pelos diferentes sujeitos (CASSAB, 2015, p. 140). 
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3 AS PERCEPÇÕES GEOGRÁFICAS DOS JOVENS UNIVERSITÁRIOS SOBRE 

A CIDADE DE TERESINA 

Após expor as possibilidades de conhecimentos que poderiam ter sido ensinados aos 

jovens que concluíram a educação básica, e que provavelmente colaboraram para a construção 

de um pensamento geográfico construído pela disciplina de Geografia, apresenta-se neste 

capítulo uma parte do diagnóstico, que será complementado no Capítulo 4, acerca das 

percepções74 e  conhecimentos geográficos, notadamente sobre cidade e urbano, adquiridos 

pelos jovens universitários recém-ingressos, que cursam diferentes cursos de graduação na 

UFPI, em Teresina.  

Os jovens que estão na universidade trazem uma bagagem de conhecimentos e culturas 

construída em parte no processo de escolarização básica e em parte no seu contexto 

socioeconômico, cultural, dentre outros. Sendo assim, é importante considerar que o jovem que 

chega à Universidade Federal do Piauí, por exemplo, tem uma trajetória formativa específica, 

pois é oriundo de diferentes contextos socioeconômicos e, por vezes, de diferentes cidades 

brasileiras. Aliado a isso, têm distintos cotidianos que se constroem numa rotina atrelada aos 

estudos, como o ir e vir para a UFPI e frequentar os espaços que estão espalhados pelo campus. 

Esses mesmos jovens pensam e buscam um futuro que está vinculado ao exercício profissional 

que estão construindo numa formação superior. Mas isso não os impede de viver sua juventude, 

como direcionar suas energias para outros projetos pessoais, o que pode incluir o lazer, a rotina 

religiosa, as atividades esportivas, trabalho, dentre outros que se realizam num determinado 

espaço geográfico.  

A abordagem do jovem como partícipe ativo e consumidor dos espaços das cidades 

segue a linha de argumentação que vem sendo construída nos capítulos anteriores, isto é, o 

caminho trilhado pelo ensino de Geografia e suas contribuições para a do papel que a cidade 

desempenha/representa na vida dos jovens. Nessa linha, tudo que foi previsto e orientado para 

o currículo sobre o ensino de cidade passa pelo entendimento do cotidiano de cada sujeito, pelo 

seu pensamento e pela aprendizagem adquirida. Desse modo, é essencial saber como os jovens 

pensam quando se coloca a Geografia como disciplina escolar e capaz de educar sobre a cidade. 

Isso corresponde a pensar: em que medida os jovens compreendem o cotidiano a partir do 

                                                             
74 Para Vygotsky, a percepção é importante para o processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, refere Hebb 

(1971 apud Nascimento 2015): “A percepção não é a mera combinação de sensações como elementos simples na 

consciência. A percepção é desencadeada pela sensação que controla a resposta, mas, assim como o conhecimento, 

ela é uma atividade que envolve um processo de mediação que influi de diferentes maneiras na consciência, sendo 

influenciada pela aprendizagem”. 
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ensino de Geografia? Como esses jovens consomem o espaço da cidade de Teresina? O que 

pensam esses jovens sobre os aspectos positivos e negativos da cidade e qual a relação desse 

pensamento com o ensino de Geografia na educação básica? 

Dessa forma, neste capítulo espera-se entender, por meio dos resultados obtidos com a 

aplicação dos questionários, quais são as percepções (que ainda estão em processo de 

construção de conceito) geográficas dos jovens universitários sobre a cidade de Teresina. Essa 

análise pode indicar os elementos necessários para se compreender aspectos da escolarização 

básica. De acordo com as respostas dos jovens ao questionário, pretende-se estabelecer um 

diálogo inicial sobre o tipo de conhecimento geográfico que esses sujeitos têm da cidade de 

Teresina.75  

Os questionários foram aplicados no segundo semestre de 2015 para os alunos 

ingressantes da UFPI. Apesar dos esforços para contar com a participação de todos os sujeitos, 

por causa da greve iniciada em meados de agosto de 2015 foi possível aplicar o questionário 

para cerca de 50% da amostra inicial.76 Em virtude do tipo de ingresso que ocorre pelo Sistema 

de Seleção Unificada (SISU), a quantidade de alunos matriculados para o primeiro período em 

cada curso de graduação oscila nos primeiros meses, pois é facultado ao aluno o direito de 

transferir-se para outro curso caso haja disponibilidade. Assim, nos primeiros dias de aula, não 

há como a instituição informar sobre quem permanecerá ou ingressará no curso. De todo modo, 

houve a participação de 85 estudantes77 nos questionários aplicados, validados e tabulados para 

a presente pesquisa.  

O questionário foi organizado em perguntas estruturadas e semiestruturadas, 

verificando-se os aspectos socioeconômicos e aqueles relacionados aos objetivos específicos 

da pesquisa. A meta era alcançar a primeira etapa, de identificação, de forma geral, dos sujeitos: 

alunos da Universidade Federal do Piauí (Campus Ministro Petrônio Portela, situado em 

Teresina). Tendo em vista o que se espera da proposta para o ensino de Geografia na educação 

básica principalmente, buscou-se identificar a percepção dos jovens sobre a cidade de Teresina. 

 

                                                             
75 O questionário teve o apoio indispensável da UFPI para sua efetivação, por meio do termo de consentimento e 

da colaboração dos coordenadores dos cursos de Bacharelado em Direito – CCHL; Licenciatura Plena em 

Pedagogia – CCE; Licenciatura Plena em Educação Física – CCS; Bacharelado em Veterinária – CA; Licenciatura 

Plena em Matemática – CCN; e Bacharelado em Engenharia Elétrica – CT. Outros aspectos referentes ao 

questionário foram tratados na introdução. 
76 Segundo as informações disponibilizadas pelas coordenações, a somatória dos alunos recém-ingressos que 

estavam frequentando a universidade no momento da pesquisa, nos cursos em que se realizou a pesquisa, era em 

torno de 200.  
77 Explicado na introdução. 
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3.1 Perfis socioeconômico dos jovens participantes da pesquisa  

Para analisar o perfil socioeconômico dos jovens recém-ingressos da UFPI, foram 

coletadas informações sobre: sexo, idade, raça, local de moradia, tipo de transporte e renda. 

Optou-se por simplificar as informações para a elaboração do perfil, elegendo apenas os 

critérios que seriam mais relevantes para a pesquisa de acordo com os objetivos propostos. 

Mesmo assim, em média cada jovem levou cerca de trinta minutos para responder a todo o 

questionário, que continha trinta e duas perguntas, sendo que a maioria era do tipo estruturada 

(Apêndice D). 

Sobre os jovens participantes da pesquisa, 55,3% são mulheres, 41,2% são homens e 

3,5% dos participantes não responderam a essa questão. Constatou-se que mais de 30% 

possuem 18 anos, seguidos dos 22% que possuem 19 anos, 14% que possuem 17 anos e 13,5% 

que possuem 20 anos. Os jovens entrevistados com idades de 16, 21 a 29 representam os demais 

20,5%. Isso significa que a maior participação nessa pesquisa (79,5%) foi de jovens entre 17 e 

20 anos. Declararam-se solteiros 90,5% dos jovens; casados, 3,5%; 6% não responderam a essa 

questão. A condição de solteiro pode incluir razões pessoais, a própria idade (sujeitos muito 

jovens) e, possivelmente, a modificação dos valores sociais atribuídos ao casamento, dentre 

outras razões. Conforme a Tabela 1, os sujeitos estão assim distribuídos por curso e por sexo. 

Tabela1: Distribuição dos sujeitos da pesquisa por curso e por sexo – 2015 

Curso Feminino Masculino 

 Absoluto Percentual Absoluto Percentual 

Medicina Veterinária 5 5,8% 0 0% 

Educação Física 3 3,5% 6 7,1% 

Matemática 3 3,5% 7 8,2% 

Pedagogia 24 28,4% 6 7,1% 

Direito 8 9,4% 6 7,1% 

Engenharia Elétrica 4 4,7% 10 11,7% 

Total 47 55,3% 35 41,2% 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas dos questionários (2015). 

Sobre as características étnico-raciais, 53% dos jovens se declararam pardos, 19% 

brancos e 11% negros. A raça asiática foi citada em 2% das respostas e 15% não opinaram. Isso 

é bem representativo para conhecer a forma de ingresso desses jovens na universidade,78 já que 

31,7% dos alunos que participaram da pesquisa ingressaram na UFPI-Teresina pelo sistema de 

cotas, quer sociais, por terem cursado o ensino médio em escolas públicas, quer raciais, para os 

que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Nesse caso, também são considerados os 

                                                             
78 Todos os alunos recém-ingressos que participaram da pesquisa obtiveram aprovação no ENEM. 
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fatores demográficos estabelecidos pelo IBGE para cada lugar. Os demais 68,3% foram 

aprovados pelos critérios estabelecidos pelo SISU, em especial, adotou-se o desempenho obtido 

no ENEM, conforme pode ser velicado no Gráfico 3.  

Gráfico 3: As características étnico-raciais dos jovens e a forma de ingresso na UFPI - 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas dos questionários (2015). 

Sobre o quarto aspecto, perguntou-se aos jovens qual o município de origem; e sobre a 

sua residência, se havia morado em outra cidade e por quanto tempo. Dos entrevistados, 88,5% 

afirmaram morar, no momento da pesquisa, em Teresina, PI, 7% em José de Freitas, PI, e 4,5% 

em Timon, MA. Muitas respostas não continham o nome da cidade, apenas referiam-se à zona 

rural (2,3%), à zona urbana (68,2%) e à Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – 

RIDE79 Grande Teresina (21,2%). Oito vírgula três por cento não responderam a essa questão 

sobre os aspectos urbanos da sua cidade de vivência. Nesse quesito, as cidades piauienses em 

que os jovens já haviam morado foram: Matias Olímpio, Jaicós, Picos, Piripiri, Beneditinos, 

Barras, Castelo do Piauí, Guadalupe, Canto do Buriti e São Gonçalo do Piauí. As cidades de 

outros estados foram: Brasília, DF, Codó, MA, Caxias, MA, Rio de Janeiro, RJ, São Luís, MA, 

Goianésia do Pará, PA, São Paulo, SP, Aracaju, SE, Campo Grande, MS, Barão de Grajaú, MA, 

e Crato, CE. 

Com base nessas respostas, observaram-se dois processos migratórios: o processo de 

migração pendular, isto é, aquele que se dá diariamente para os jovens que moram em Timon, 

                                                             
79 Em Teresina, foi criada pela Lei Complementar nº 112, de 19 de setembro de 2001, e regulamentada pelo Decreto 

nº 4.367, de 9 de setembro de 2002. A RIDE Grande Teresina compreende os seguintes municípios piauienses: 

Altos, Beneditinos, Coivaras, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, 

Monsenhor Gil, Pau D´Arco, União, Nazária, Teresina e Timon, no vizinho estado do Maranhão (TERESINA, 

2015). 
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MA, e José de Freitas, PI, em direção a Teresina, igualmente, para quem mora em outras cidades 

da RIDE Grande Teresina; e para os que saíram das cidades mais distantes, o processo 

migratório intermunicipal ou, em alguns casos, interestadual. Ainda, os jovens que moravam 

nos estados vizinhos Maranhão e Ceará e os que são do interior do Piauí mencionaram que já 

haviam estado e/ou frequentado, em alguma medida, a cidade de Teresina, por questões 

pessoais. Pode-se afirmar que, depois do SISU, esse fenômeno tornou-se mais comum, haja 

vista que muitos jovens saem de sua cidade natal para cursarem uma graduação onde obtiveram 

aprovação.  

Com esse diagnóstico, é possível perceber ainda dois fenômenos: um relacionado a um 

certo desconhecimento dos jovens sobre a RIDE. Essa reflexão parte do princípio de que os 

jovens poderiam assinalar no questionário que sua cidade poderia pertencer à zona urbana e 

também à RIDE Grande Teresina. O segundo fenômeno é que os jovens que moraram em outras 

cidades do Piauí, ou são procedentes de outros estados, podem, de certa forma, elaborar um 

pensamento que associe a cidade de Teresina a outras realidades, como foi atestado quando os 

jovens, em algumas respostas, compararam os indicadores de violência ou fatores de conforto 

ambiental entre as cidades.  

Acredita-se que a escola deveria ter ensinado minimamente os conhecimentos 

relacionados aos contextos de diferentes cidades brasileiras, por compará-las ou mencionar 

aspectos pertinentes à dinâmica do espaço urbano brasileiro, dentre eles a importância do que 

seria uma RIDE, visto que são poucos casos no Brasil, contudo interferem significativamente 

na compreensão de como se dão os processos de mobilidade e conjuntura socioeconômica, para 

citar exemplos. De modo que, mais uma vez, atesta-se a fragilidade apontada no Capítulo 2, 

sobre os poucos conteúdos esperados e sugeridos sobre, pelo menos, as diferentes capitais 

brasileiras.  

  Questionou-se sobre o tipo de transporte que os jovens utilizam para a sua mobilidade. 

Observou-se que 67% das respostas apontaram o uso do transporte coletivo; o carro da família: 

19%; o carro próprio: 7%; e a motocicleta: 7%. Considera-se que as linhas de ônibus têm uma 

logística que visa receber mais usuários e não, apenas, racionalizar o percurso. Se a maioria 

utiliza o transporte coletivo, é provável que a mais recorrente seja a linha denominada 

“universidade circular”, que passa pelas diferentes zonas da cidade. Entretanto, os sujeitos 

conhecerão melhor o seu percurso a depender da distância percorrida entre o local de sua 

residência e a universidade, bem como os outros deslocamentos que realizam na cidade, com o 

reconhecimento de que o jovem é sujeito social e se desloca pelo espaço urbano. De qualquer 

forma, eles não se limitarão a visualizar a realidade de apenas um bairro. 
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Vinte por cento dos jovens disseram que moram ou em casa alugada, com amigos, com 

parentes, ou em sua própria casa, ainda que 80% dos jovens tenham afirmado morar com os 

pais. Isso pode justificar a situação financeira dos jovens, visto que, segundo suas respostas, os 

mesmos 80% também recebem ajuda financeira dos seus pais, que, em sua maioria (46%), têm 

renda mensal familiar de dois a três salários mínimos.80 No âmbito da renda, verificou-se que 

22% recebem de quatro a cinco salários; 16,5%, de zero a um salário mínimo; 8,5% recebem 

entre seis e sete salários; 5% recebem mais de dez salários e 2% recebem de oito a dez salários 

mínimos. Observou-se, nesse caso, que apenas nos cursos de Pedagogia, Engenharia Elétrica e 

Direito há renda familiar a partir de seis salários mínimos. Somente os alunos do curso de 

veterinária disseram que não estavam trabalhando, por ocasião da pesquisa. 

Apesar de muitos receberem ajuda dos pais, há quem trabalhe para complementar sua 

renda. Contudo, a renda pessoal dos estudantes varia de pouco menos de um salário a um salário 

mínimo, segundo todos que responderam a essa questão. Cinquenta por cento responderam que 

nunca trabalharam: 1% respondeu que recebe Bolsa de Auxílio Estudantil – BAE; e 1% recebe 

a bolsa-família. Sobre os jovens pesquisados que trabalham (34,5%), 16,5% só começaram a 

após os 18 anos; 11,5%, entre 16 e 18 anos; e 6,5% dos participantes começaram a trabalhar 

entre 14 e 16 anos. Todos os sujeitos que afirmaram trabalhar estão ocupados ou no setor de 

comércio ou de serviços. Nenhum deles trabalha na zona rural (conforme apêndice E). 

Ainda sobre o perfil socioeconômico, cabe ressaltar que os jovens, em geral, participam 

de coletivos juvenis, ou seja, se agrupam com outros jovens que têm alguma preferência em 

comum. Nessa pesquisa, 50,5% dos jovens afirmaram participar de algum grupo, sendo a 

maioria do tipo religioso, principalmente cristãos católicos e protestantes. Há jovens que 

afirmaram pertencer ao hip-hop (1%) e ao movimento punk (1%), 42% dizem não pertencer 

nenhum grupo e 5,5% não responderam.  

O tipo de grupo a que os jovens pertencem diz muito sobre os lugares que frequentam, 

os tipos de pessoas com quem convivem e a forma como veem a vida, vivem o seu cotidiano e 

consomem o espaço geográfico, especialmente se esse grupo é proativo na sociedade. Diante 

dessas circunstâncias, faz-se importante saber o que esses sujeitos pensam da Geografia escolar. 

3.2 O que pensam os jovens sobre a Geografia  

Para entender o que os jovens pensam sobre a Geografia escolar, ponderou-se sobre os 

fatores que envolvem a vida escolar dos jovens, ou seja: onde eles estudaram, o tipo de educação 

                                                             
80 O valor do salário mínimo vigente em 2015 era de R$ 788,00. 
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secundária que tiveram, quais tipos de materiais didáticos e/ou de estudo foram mais presentes 

no seu dia a dia escolar, o que pensam da disciplina Geografia e se, de algum modo, os 

conhecimentos geográficos podem auxiliar em suas escolhas profissionais. 

Nesse aspecto, a proporção dos jovens que estudaram em escolas públicas e escolas 

privadas é representada, respectivamente, por 41% e 42% (3,5% não informaram). Outros 2,5% 

informaram apenas que estudaram a maior parte do tempo em escola pública e 11% a maior 

parte do tempo em escola particular. Setenta e oito por cento cursaram o nível médio na 

modalidade de ensino regular, 19% no tipo ensino técnico e 13% não responderam a essa 

questão. Esses dados podem apontar que alguns jovens estão concluindo o ensino médio na 

rede pública para garantir o acesso ao ensino superior via cotas sociais. Essa preocupação foi 

compartilhada pelos jovens em suas respostas.  

Outra análise está no fato de a maioria dos sujeitos (12,9% de 41%) que responderam 

sim para ensino médio em escola pública ter sido aluno de algum instinto federal. Os Institutos 

Federais foram considerados pelos jovens participantes desta pesquisa como local que preza 

pelo ensino de qualidade.  

Aproximadamente 18% concluíram o ensino médio entre os anos de 2001 e 2011. Sete 

por cento em 2012; 15,5% em 2013; 50,5% em 2014; 8,5% em 2015 e apenas 0,5% não 

respondeu a essa questão. O fato de mais de 50% dos entrevistados terem concluído o ensino 

médio em 2014 revela uma continuidade dos estudos (isso ainda é mais forte se considerar que 

15,5% terminaram em 2013, o que ainda não se configura como uma interrupção dos estudos). 

Setenta e seis e meio por cento dos jovens concluíram o ensino médio em Teresina, o que 

reforça a ideia de que a maioria é de Teresina e se relaciona com o espaço urbano.  

  Com base nas informações sobre a localização da escola (Figura 2), é possível fazer a 

seguinte espacialização: 25,8% estudaram em escolas do centro da cidade, 16,5% na zona norte; 

11,8% na zona leste, 9,4% na zona sul, 7,3% na zona sudeste. Nove vírgula quatro por cento 

são provenientes de escolas do interior do Piauí, como Picos, José de Freitas, Barras e outros. 

Os demais são de escolas do Maranhão, Pará, Ceará e São Paulo que, juntas, perfazem 8%. 

Onze vírgula oito por cento não responderam (no Apêndice F há um quadro mais detalhado que 

deu origem à Figura 2). 

  A Figura 2 revela que os jovens predominantemente estudaram em escolas teresinenses 

e em diferentes bairros; também em alguns municípios do Piauí e estados do Brasil. Tal 

contexto pode, em alguma medida, favorecer o diagnóstico acerca dos conhecimentos dos 

jovens sobre a cidade de Teresina, por demonstrar o que aprenderam ou não sobre as diferentes 

questões que foram suscitadas no questionário e, posteriormente, na atividade.  
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Figura 2 – Bairros de Teresina e os locais (do Brasil e do Piauí) das escolas de ensino médio 

onde os jovens da pesquisa estudaram, 2015 
 

 
Fonte: IBGE (BRASIL, 2000c). Organização: Mugiany O. B. Portela (2015). Geoprocessamento: Silvana de Sousa 

Silva (2015).  
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  Sobre o material de apoio didático e de estudo, conforme o Gráfico 4, apesar de muitos 

jovens terem confirmado mais de uma alternativa, constatou-se que o que mais foi usado por 

eles durante o ensino médio foi o livro didático – 32% das respostas. Vinte e sete por cento 

responderam que utilizaram anotações no caderno, 3% fizeram uso dos livros paradidáticos, 

9% utilizaram as provas do ENEM, 7,5% usaram vídeos, 16,5% fizeram uso de apostilas e 5% 

utilizaram textos em formato digital.  

Gráfico 4 - Material didático e de estudo utilizado pelos jovens universitários pesquisados – 

2015 –, durante o ensino médio 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas dos questionários (2015). 

  O uso predominante do livro didático pode se dever à condição mais acessível desse 

material, especialmente após a política de gratuidade do livro didático no ensino médio para as 

escolas públicas, ao passo que em escolas particulares costumam-se usar, além de livros 

didáticos, apostilas. As provas do ENEM também são utilizadas como apoio, haja vista que 

muitos professores utilizam tais provas como referência em muitas escolas para trabalhar 

conteúdos geográficos, no intuito de compreender como se desenvolve a sistemática de 

avaliação das provas, na tentativa de garantir melhor desempenho dos alunos no Exame. 

Acrescenta-se que nos livros didáticos é comum o uso das questões do ENEM, conforme 

apresentado no Capítulo 2. 

  Acerca do que estão cursando, de acordo com a resposta dos jovens participantes, 56,5% 

nunca iniciaram outro curso superior, 6% concluíram outro curso superior, 25,5% começaram, 

mas abandonaram outro curso superior e 12% não responderam. O resultado se relaciona, em 

grande parte, com a própria idade dos jovens, cuja predominância não chega aos 20 anos e 

também pela afinidade com o curso em que estão. 
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Sobre a escolha do curso, alguns jovens marcaram mais de uma alternativa no 

questionário. Sessenta e sete vírgula cinco por cento afirmaram que se deveu à afinidade. Vinte 

e dois e meio por cento porque a pontuação do ENEM não foi suficiente para o curso pretendido. 

Motivos profissionais, porque seu trabalho de alguma forma se relaciona ao curso, foi a resposta 

de 2,3%. Quatro vírgula sete por cento afirmaram que foi em virtude das expectativas 

financeiras. Para 2,3%, o motivo foi a carência de profissionais da área. Por inferência de 

amigos foi a resposta de 4,7%. A influência de uma disciplina escolar foi a resposta de 10, 7%. 

Nesse aspecto, as disciplinas mencionadas foram: Filosofia, Sociologia, História, Matemática 

e Física. Interessante notar que as disciplinas citadas estão diretamente associadas às áreas de 

conhecimento organizadas de acordo com Brasil (2000a), mais ligadas ao curso de graduação 

frequentado pelos jovens da pesquisa. Isto é, as disciplinas de História, Sociologia e Filosofia 

foram mencionadas pelos alunos do curso de Direito e as disciplinas de Física e Matemática 

pelos alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e Matemática.  

Quando indagado aos jovens sobre como avaliam a disciplina Geografia durante a sua 

vida escolar, obtiveram-se diferentes respostas que foram organizadas em quatro categorias: 

péssima, regular, boa e excelente. Esse critério inicial partiu das próprias respostas dos sujeitos, 

sendo que alguns responderam de forma sucinta e outros procuraram justificar sua opinião.   

Desse modo, grande parte dos participantes da pesquisa, 33%, considera-a como boa. 

Dentre as justificativas estão a relação pessoal com a matéria, no sentido de achá-la fácil e 

obterem boas notas, bem como pela relação do professor com os alunos, conforme o seguinte 

depoimento de um jovem aluno do curso de pedagogia: “Boa, porque tive professores que 

souberam repassar muito bem os conhecimentos de forma dinâmica e que prendia a atenção do 

aluno na aula”. Com essa opinião, há um destaque para o papel dos professores como parâmetro 

para medir a qualidade da disciplina de Geografia, na visão desse e de outros alunos que 

participaram da pesquisa. Se por um lado isso fortalece a figura do professor como profissional, 

por outro, deixa a disciplina de Geografia, em si, inexpressiva do ponto de vista dos conteúdos 

nela trabalhados. Apesar disso, houve quem a colocou como boa pelo fato de os conhecimentos 

geográficos auxiliarem no dia a dia. De forma geral, grande parte dos que participaram da 

pesquisa conseguiu construir uma visão positiva da disciplina e a ela associou o entendimento 

da vida cotidiana, da cidade e do espaço geográfico de modo amplo, no sentido de compreendê-

lo em seu contexto natural, social, econômico e outros. 

Já 22,5% consideraram-na regular, pela dificuldade de aprendizado e pelas aulas ruins 

dos professores, sendo essa argumentação a que prevaleceu, conforme esse depoimento de um 

aluno do curso de Direito: “Regular, uma vez que não tive oportunidade de ter bons professores, 
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mas sempre gostei da matéria, estudava e conseguia alcançar ótimas notas”. Dezesseis e meio 

por cento classificaram-na como excelente. Dentre os argumentos, tem-se uma opinião de um 

aluno do curso de Matemática: “uma disciplina muito importante e essencial. Através da 

Geografia podemos conhecer o nosso planeta, no sentido de Terra, ‘Chão’, podemos 

compreender como se deram as alterações no mesmo. Sendo assim, uma disciplina 

indispensável”. Todavia, 7% consideraram-na como péssima. Por exemplo, esse aluno do curso 

de Direito escreveu: “foi bastante técnica e sistemática. Alguns professores faziam uso de algo 

mais prático, mas a maioria transformava essa área científica apenas em textos e dados 

decorados em aulas chatas”. A Geografia foi considerada chata por ser mnemônica e 

sistemática, sem despertar muito interesse, algo típico de um ensino descontextualizado. 

Dezoito por cento dos participantes não responderam a essa questão, conforme o Gráfico 5. 

 Gráfico 5 - Opinião dos jovens universitários acerca da Geografia Escolar do ensino médio – 

2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas dos questionários (2015). 

Acerca da relação prática da Geografia com a vida cotidiana, categorizaram-se as 

respostas em quatro eixos: aspectos naturais, aspectos socioeconômicos, aspectos 

socioambientais e localização. Em quase todas as respostas alguns aspectos relacionados aos 

conteúdos ligados aos aspectos naturais foram citados, porém o destaque se deu nos estudos 

sobre clima, mencionado constantemente em conjunto às outras temáticas, como pode ser visto 

nesta resposta de um aluno do curso de Matemática: “a Geografia trabalha muitos 

conhecimentos do nosso cotidiano como, por exemplo: o clima, a localização, população, taxa 

de natalidade, mortalidade, urbanização, dentre vários outros”. Três por cento não responderam 

a essa questão. 
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 Nesse aspecto, organizou-se o Gráfico 6, que apresenta os elementos apontados pelos 

jovens como tendo relação com sua prática cotidiana e que se associam aos conhecimentos 

geográficos. Predominaram os aspectos referentes aos conhecimentos naturais (38,5%), à 

prevalência para a menção do clima e suas interferências (17,7%); na sequência os aspectos 

relacionados à localização (28,3%), o que destoou da orientação geográfica (15,5%); os 

aspectos socioeconômicos (23,8%), com ênfase para a referência à economia cotidiana (3,3%); 

e os aspectos socioambientais (9,4%), com o predomínio da citação dos problemas ligados aos 

danos para o meio ambiente (5%). 

Gráfico 6- Elementos que demonstram a relação prática dos conhecimentos geográficos com 

sua vida cotidiana dos jovens universitários – 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas dos questionários (2015). 

Na mesma proporção, os participantes colocaram a importância da Geografia em suas 

vidas por mencionarem a facilidade em: entender a cidade em que vivem, saber localizar-se, 

entender as altas temperaturas que produzem intenso calor, as diversidades culturais, 

linguísticas, bem como aspectos do seu cotidiano político e social. De acordo com um aluno do 

curso de Pedagogia: “algumas notícias em jornais e telejornais atuais traduz do ponto de vista 

geográfico o que de fato está acontecendo aí, por igual motivo tal acontecimento sucedeu”. 

Outra opinião de um aluno do curso de Direito foi: “o estudo dos meios de transporte me fez 

perceber o desperdício do potencial fluvial e o estudo da vegetação fez notar a diminuição da 

área verde”. 

Na perspectiva desses sujeitos, as noções de orientação e a habilidade de locomover-se 

provêm da aquisição dos conhecimentos geográficos. As informações transmitidas pelos 

veículos de informações são mais satisfatoriamente compreendidas se houver uma base de 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Naturais Clima Socioeconômicos Economia

Socioambientais Meio ambiente Localização Orientação geográfica



133 

 

conhecimentos geográficos de cunho social e político. De forma bem notória, os participantes 

apontaram os elementos que mais lembram quando pensam em Geografia, dentre eles o mapa 

e a localização geográfica. 

A Geografia foi construída no pensamento desses jovens como uma abordagem que 

supera as características naturais dos estudos geográficos, como fica claro nessa colocação de 

um aluno do curso de Engenharia elétrica: “a partir do ensino de Geografia, estou mais 

consciente da situação socioeconômica do país, sendo capaz de identificar meios que levem à 

melhoria do país”. Foi mencionada de forma enfática a habilidade de entender os conteúdos 

sociais, culturais e econômicos de acordo com os conceitos suscitados pela Geografia na 

educação básica. Assim, esses jovens deixaram implícito que os conhecimentos geográficos os 

ajudam a compreender seu lugar e sua rotina. 

Nesse âmbito, ao responderem se consideram a Geografia importante para sua profissão, 

os futuros engenheiros mostraram a relação dos conhecimentos sobre solo, clima, vegetação, 

meio ambiente, matriz energética com a prática da elaboração de projetos voltados para a 

Engenharia Elétrica. Dentre as respostas, destacam-se:  

Sim. Durante a construção de uma usina devem ser levados em consideração aspectos 

como: o clima da região, o solo, o quanto isso vai influenciar na vegetação, nos 

animais que vivem lá, além dos moradores dessa região. 

Sim, pois na construção de uma subestação que é coordenada por um engenheiro 

eletricista é necessário o conhecimento sobre a topografia do solo em que a mesma 

será construída, também no tocante a instalações de usinas eólicas é necessário a 

verificação das intensidades das correntes de ar da região.  

Quanto aos estudantes do curso de Pedagogia, alguns participantes já atuam como 

docentes na condição de professor particular ou como auxiliar em algumas escolas. Isso 

interfere na forma como veem a Geografia, haja vista que entendem que, como futuros 

professores da educação infantil ou do ensino fundamental nos anos iniciais, terão de 

desenvolver conteúdos com seus alunos que abordem a sociedade e natureza. No entanto, ainda 

há a visão de que a Geografia não serve para a compreensão da vida cotidiana, como pode ser 

observado pelas respostas dos alunos que a consideram sem importância em suas vidas 

profissionais, como essa resposta de uma aluna do curso de Pedagogia: “Não, pois eu acho que 

a Geografia não vai interferir tanto no que eu pretendo fazer”. 

Pensar a Geografia como elemento-guia para o exercício da profissão do médico- 

veterinário é de suma importância, visto que o conhecimento do lugar, do território, da região 

e outras escalas de análises geográficas auxilia no exercício dessa profissão. Dentre as 
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respostas, um dos sujeitos afirmou: “Os conhecimentos podem ajudar na identificação de 

doenças típicas de determinadas regiões e climas”.  

É importante considerar que os conhecimentos geográficos acerca dos diferentes tipos 

de contextos naturais inseridos, sobretudo, nos ambientes urbanos fazem a diferença para 

mapear e localizar os territórios de alguns parasitas e doenças endêmicas. Saber desse aspecto 

não apenas esclarece sobre as medidas mitigadoras a serem tomadas pelo poder público para 

enfrentar essas questões, como também pode orientar para tomar cuidados relacionados à saúde 

e bem-estar das populações envolvidas. Assim, o futuro médico- veterinário poderia contribuir 

para a saúde de muitas espécies de animais, mas também das populações humanas que podem 

ser vitimadas por eventuais problemas oriundos do desequilíbrio em qualquer ambiente. 

As respostas dos alunos do curso de Direito revelaram a construção de conhecimentos 

geográficos no âmbito do ensino escolar, quando mencionaram a geopolítica, a questão que 

envolve a temática agrária, a necessidade de se conhecer diferentes culturas, e trabalhar a partir 

da interdisciplinaridade, assim como afirmou um dos sujeitos: “Por ser também de humanas, o 

curso de Geografia desempenha uma relevante participação nas ciências jurídicas, 

principalmente nas questões de ordem social, como dados de população, IDH etc.”. Outro aluno 

se posicionou da seguinte forma: “Sim, pois minha área de atuação envolve saberes geopolíticos 

que garantirão maior afinidade com a interdisciplinaridade dos abrangentes conhecimentos”.  

  Essas respostas denotam que a Geografia escolar a que esses alunos tiveram acesso 

contou com a participação decisiva do professor e do contexto. Estes estavam inseridos de modo 

a formarem uma opinião geral sobre os conteúdos geográficos que servirão para toda a vida, 

independentemente da profissão que seguem/seguirão. Houve um ensino de Geografia que 

acompanhou o percurso escolar desde a implementação das diretrizes propostas pela LDBN de 

1996. Contudo, essa formatação da Geografia apresenta também suas debilidades, o que é 

evidenciado pelo fato de que alguns sujeitos a encararam como mais uma disciplina, em que se 

deveria decorar os conteúdos para tirar boas notas nas provas, ou seja, uma situação dramática 

em relação ao que se almeja para o desempenho da Geografia escolar, algo afirmado tanto por 

alunos que estudaram em escolas públicas quanto em escolas privadas.  

  Nesse sentido, para dar continuidade à análise dessa questão, o próximo item será 

norteado pela seguinte questão: essas percepções da disciplina de Geografia refletem-se, em 

alguma medida, na forma como esses jovens veem a cidade de Teresina? 
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3.3 A visão dos jovens sobre a cidade de Teresina  

Com o objetivo de compreender quais os conhecimentos que os jovens têm sobre a 

cidade de Teresina, pontuam-se alguns encaminhamentos: os conhecimentos geográficos que 

os jovens retomam ao pensar em Teresina; os lugares mais frequentados ou que os jovens 

gostariam de frequentar; os aspectos positivos e negativos sobre a cidade; os problemas do 

bairro em que eles moram; o que pensam sobre as causas e soluções para um problema típico 

da cidade – as inundações; como interpretam a figura de um mapa; o que entendem quando 

veem uma área tida como um cartão-postal da cidade; o que pensam sobre a figura de uma área 

com pouca infraestrutura urbana; e, por fim, o que entendem por cidadania.  

Sobre os lugares que os jovens frequentam ou que gostariam de frequentar, é possível 

ver no Mapa 1 (no apêndice G há dois quadros com as informações que originaram o Mapa 1) 

como essa relação aparece, principalmente em relação ao centro da cidade, o qual, apesar de 

ser bem frequentado, poderia ainda ser mais frequentado por outros jovens. Dentre os bairros 

que foram mencionados como locais em que os jovens gostariam de frequentar, observa-se que 

a citação dos bairros localizados na zona Sudeste, em especial, o Dirceu Arcoverde, os bairros 

da Zona Norte, como o Mocambinho e da Zona Sul, como o Saci, costumam ser lugares em que 

há constantes eventos festivos e culturais e movimentos sociais.  

Notou-se que, de forma geral, que os jovens conseguem associar o bairro à zona em que 

residem, contudo ainda há a dificuldade em fazer essa associação de forma precisa. Isso ficou 

claro quando, em algumas respostas, jovens colocaram, por exemplo, que o bairro Poti pertencia 

à zona sul, a despeito de esse bairro pertencer à zona norte da cidade. Muitos jovens não 

conhecem os bairros que ficam nos limites urbanos da cidade, a não ser os que moram por lá. 

Ainda assim, há interesse dos jovens em conhecê-los.  

Vale destacar que a localização da UFPI, em Teresina, está no bairro Ininga, na Zona 

Leste da cidade. Em Teresina, a zona leste é conhecida pelo preço do solo urbano mais caro. 

Nessa área estão os principais restaurantes, bares, boates, universidades e diferentes serviços, o 

que a coloca no centro do convívio entre pessoas com condições sociais diferentes. Dessa 

forma, os jovens que moram em diferentes bairros da cidade e que se deslocam para a UFPI-

Teresina terão passado por diferentes tipos de paisagens, o que pode ajudá-los a visualizar as 

diferenças urbanas. Ademais, os jovens costumam exercer a mobilidade urbana com certa 

frequência pela cidade. 

Sobre os lugares que os jovens frequentam, é possível afirmar que se expressam a 

complexidade, a diversidade, a vivência em sociedade, o que contribuiu para a construção do 
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pensamento cotidiano sobre a vida na cidade. Os jovens, ao citarem os nomes de bairros que 

gostariam de frequentar, estão, igualmente, apontando que querem conhecer melhor o lugar e 

as manifestações sociais e concretas daquele espaço urbano. Demonstram também que já 

ouviram falar de determinadas áreas da cidade e, por razões diferentes, querem frequentá-las e 

entender a materialização dos modos de vida. Esse aspecto é corroborado com as palavras de 

Richer (2011, p.115): 

Assim, a valorização que queremos dar ao lugar está relacionada ao fato de que, ao 

compreendermos determinados espaços – a cidade, por exemplo –, o aluno terá 

possibilidade de ampliar suas leituras a respeito dos fenômenos que interferem no 

processo de produção e transformação do seu cotidiano, bem como produzir 

representações espaciais que expressam as análises espaciais. Para isso, é importante 

que a escola desenvolva atividades que permitam a reflexão do aluno sobre seu espaço 

de vivência, para que o mesmo não entenda a cidade somente pelos principais eixos 

viários ou pelas áreas de lazer. A cidade deve ser analisada como um todo (em suas 

relações internas e externas), para que o estudante possa compreendê-la nas suas 

diferenças, desigualdades, exclusões/inclusões e nos seus espaços segregados. 

No Mapa 1 é possível verificar que os bairros mais distantes do centro da cidade foram 

pouco mencionados ou não foram citados como lugares que são frequentados e nem como 

lugares que os jovens gostariam de frequentar. Dentro dessa ótica, as palavras de Paula (2007, 

p.79) sobre a cidade ser cidadã colaboram para elucidar esse raciocínio: 

“A cidade cidadã” seria a parte urbana que garante aos seus moradores e usuários o 

título de cidadãos, ou seja, ela está de tal forma dotada de infraestrutura (serviços, 

comércios, lazer, saúde, educação etc.) e outras vantagens (locacionais, culturais, 

econômicas etc.) que são capazes de atender com qualidade aos anseios dos que dela 

podem usufruir. É a urbe privilegiada de alguns; dentro da cidade real de muitos. 

 

Inclusive, os lugares de vivência dos jovens carregam significados e produzem sentidos 

para a vida deles. Desse modo, é na cidade que os cidadãos primordialmente poderão exercer 

seus direitos. Essa é uma das razões pela qual se vinculam à cidade, ao espaço urbano e à 

cidadania. Todavia, englobam-se mais do que os direitos sociais, pois se trata da condição de 

conhecer a cidade geograficamente, compreendendo-a como materialização histórico-social, 

que se transforma constantemente. 
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Mapa 1- Lugares mais visitados, por bairros, e os que os jovens universitários gostariam de 

visitar em Teresina – 2015  

 
Fonte: IBGE (BRASIL, 2000c). Organização: Mugiany O. B. Portela (2015). Geoprocessamento: Silvana de 

Sousa Silva (2015).
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Assim, ao serem indagados sobre os conhecimentos geográficos que lembram quando 

pensam na cidade de Teresina, vários aspectos foram mencionados pelos participantes da 

entrevista: a vegetação, o clima, o relevo, os rios Parnaíba e Poti e a caatinga. Para muitos 

participantes, a culinária e a cultura, por exemplo, podem ser tratados sob o aspecto geográfico. 

Outros estão mais próximos do pensamento da Geografia escolar, como: os pontos turísticos, a 

localização estratégica de Teresina no contexto da região Nordeste, o fato de ter sido planejada 

e construída, sua longitude e latitude, o espaço geográfico da cidade, as noções de direção 

(norte, sul, leste, oeste...). No que diz respeito à citação da violência na cidade como conteúdo 

dos estudos geográficos, isso pode representar que o ensino de Geografia nas escolas tem 

procurado utilizar elementos do cotidiano, e infelizmente a violência se tornou um deles. Mas 

foi a questão climática, notadamente por causa da sensação de calor que ultrapassa a 

temperatura de 40º, em algumas épocas do ano, inclusive na época em que responderam ao 

questionário, marcou o conhecimento da cidade de Teresina para os jovens e reforçou a 

concepção de que as respostas dos alunos têm relação direta com seu cotidiano, com as relações 

espaço-temporais vividas por eles. 

Esses conhecimentos ficaram evidentes quando vistos sob os aspectos positivos e 

negativos da cidade de Teresina. Os jovens responderam a essa questão pelo critério da ordem 

de importância para eles (1º, 2º e 3º lugar). Como foram várias respostas e algumas se 

assemelhavam às outras, elas foram organizadas em categorias, dessa forma: os aspectos 

naturais, os aspectos socioeconômicos, os aspectos socioculturais, os aspectos socioambientais, 

a educação, a localização, a urbanização, o lazer, a saúde. Para as respostas que não se 

enquadraram em nenhuma dessas categorias, criou-se a denominação “outros”. A representação 

da frequência dada a essas categorias está nos Gráficos 7 e 8, a seguir. 
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Gráfico 7 - Categorização dos aspectos positivos sobre a cidade de Teresina, de acordo com as 

respostas dos jovens universitários – 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas dos questionários (2015). 

Gráfico 8 - Categorização dos aspectos negativos sobre a cidade de Teresina, de acordo com as 

respostas dos jovens universitários – 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas respostas dos questionários (2015). 

Sobre os aspectos naturais, foram citados como positivos: o clima, a beleza natural 

(citado em 1º, 2º e 3º lugar), os rios e os ipês (1º lugar). Em segundo lugar, a cidade arborizada, 

a paisagem (2º e 3º lugar), a mesopotâmia. Em terceiro lugar ficaram: a vegetação, o encontro 

dos rios, o relevo e a falta de chuvas. Nessa dimensão, é importante lembrar que a cidade de 

Teresina é bem arborizada, contudo há áreas mais urbanizadas que outras e muitos bairros que 

não são comtemplados por projetos de arborização e/ou parques ambientais. Ainda assim, na 

cidade existem vários parques ambientais, sendo que os maiores se localizam às margens dos 
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rios Parnaíba e Poti que cortam a cidade no sentido Sul-Centro-Norte e Sudeste-Leste-Norte, 

respectivamente. Isso pode provocar a sensação da visualização de uma paisagem arborizada 

por toda a cidade. 

Quanto aos aspectos negativos, para a mesma categoria, os citados em primeiro, segundo 

e terceiro lugar foram os ligados à temperatura da cidade. Observa-se que todas as respostas 

tiveram relação direta com a sensação de intenso calor provocada pela condição climática de 

Teresina. O calor pode ser justificado pelo tipo climático – Tropical semiúmido –, com duas 

estações bem definidas (uma seca e outra chuvosa), pelas baixas cotas altimétricas, de até 150 

metros, e pela proximidade com a da linha do Equador (TERESINA, 2008c). 

Sobre os aspectos socioeconômicos e culturais, as respostas mais recorrentes foram, em 

primeiro lugar: a cultura, a hospitalidade das pessoas (citados em 1º, 2º e 3º lugar), local 

tranquilo, população calorosa (1º e 2º lugar), oferta de empregos, jeito e cultura teresinense, 

custo de vida barato (1º e 2º lugar), economia dinâmica, cidade em que os familiares e amigos 

moram (1º e 3º lugar). Em segundo lugar o IDH (2º e 3º lugar), o amplo comércio (2º e 3º lugar), 

emprego e atrações culturais. Em terceiro lugar: culinária, moradia, desenvolvimento 

econômico e a central de artesanato. 

Os aspectos socioeconômicos são postos juntamente com os culturais porque a maioria 

das respostas leva a essa relação. Vale ressaltar a imagem positiva de Teresina construída por 

meio das respostas, visto que a descreveram como uma cidade ainda tranquila, com 

possibilidades de avanços econômicos, principalmente no que tange à oportunidade de 

emprego, custo de vida baixo, comércio e serviços diversificados. Não obstante, a imagem 

positiva que prevalece da cidade está vinculada ao jeito de ser teresinense, o que inclui os 

hábitos culinários, a receptividade e a hospitalidade, aspectos presentes em primeiro, segundo 

e terceiro lugar nas respostas.  

Já os aspectos negativos que estão associados à questão socioeconômica e cultural, 

foram: as favelas, a política, o custo de vida (1º e 2º lugar) elevado e o descompromisso das 

empresas que gerenciam o abastecimento da água (AGESPISA) e da energia elétrica 

(ELETROBRÁS), aspecto citado em1º, 2º e 3º lugar. Em segundo lugar estão: o pouco 

investimento em cultura (2º e 3º lugar), habitação (faltam casas e políticas públicas), poucos 

postos de trabalho (2º e 3º lugar), desigualdade (2º e 3º lugar) e descaso das autoridades públicas 

em relação aos problemas enfrentados pela população. Em terceiro lugar, a falta de 

investimentos em projetos humanitários, impostos, corrupção, poucos investimentos e poucas 

indústrias.  
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Para os jovens que participaram da pesquisa, o lado negativo da cidade de Teresina 

destaca-se pela falta de infraestrutura representada pelos serviços precários de abastecimento 

d’água e energia, as dificuldades sociais e econômicas relacionadas ao desemprego e à baixa 

expectativa de melhorias. Também a imagem do poder público e de suas políticas é negativa. 

Os jovens sentem falta de mais espaços para a convivência, haja vista que grande parte do lazer 

da cidade é gerenciada pela iniciativa privada, o que o torna inacessível para muitos jovens. 

Referente ao aspecto socioambiental, foi mencionada apenas a coleta de lixo regular 

como aspecto positivo e essa resposta foi dada em terceiro lugar por um dos sujeitos. No 

entanto, os aspectos negativos predominaram, sendo que em primeiro lugar ficaram: a poluição, 

a falta de preocupação com a vegetação e os rios, o destino de esgotos para os rios (1º e 2º 

lugar), a falta de estrutura sanitária, a cidade suja. Em segundo lugar: a falta de saneamento 

básico (2º e 3º lugar). Em terceiro lugar: alagamentos e infraestrutura precária. 

Agrupar as respostas dos jovens como sendo vinculadas aos aspectos socioambientais 

significa aceitar o homem como ser holístico e que pertence e interage com o meio. Então, as 

ações da sociedade/indivíduos implicam diretamente consequências para o meio natural e social 

e vice-versa. Sob esse ponto de vista, Fernandes (2004, p. 101) diz que “a baixa qualidade 

ambiental de vida nas cidades [deve-se] aos serviços públicos ineficientes como o controle e 

destino do lixo, à distribuição desigual dos equipamentos urbanos, à falta de áreas verdes, aos 

padrões inadequados do uso do solo”.  Seguindo esse argumento, os jovens partícipes da 

pesquisa apontaram muitos problemas da cidade, mas o destaque, pela quantidade de citações, 

se deu à falta de infraestrutura de forma geral. Outro aspecto ressaltado foi a visível poluição 

dos rios Parnaíba e Poti. Frisa-se que o abastecimento d’água da cidade provém do rio Parnaíba, 

que ainda tem o agravante de estar muito assoreado. 

O assunto mais citado nas respostas dos jovens tem correlação com as questões urbanas 

de forma geral. Assim, em primeiro lugar, como aspectos positivos foram citados: a organização 

dos lugares, a infraestrutura, cidade relativamente pequena, quase todas as ruas asfaltadas ou 

com calçamento, o fato de ser a capital, cidade grande, proximidade dos bairros, acessos às 

áreas de comércio e lazer e baixa violência em relação às demais capitais (1º e 2º lugar). Em 

segundo lugar vêm: o planejamento, centro urbano, trânsito (2º e 3º lugar), lugares calmos, 

locais familiares, relativa segurança (2º e 3º lugar), sinalização em ruas e avenidas, mobilidade 

urbana, transporte de fácil acesso (2º e 3º lugar) aos locais (UFPI e centro), bairros próximos 

uns dos outros, estar no centro do PI. Em terceiro lugar: poder passear com a família, meios de 

transporte, boa infraestrutura, ainda não é tão perigosa quanto outras capitais, cidade boa para 

morar, prédios e pontes.  
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  Quase na mesma intensidade, levando em consideração a quantidade de respostas 

referentes aos aspectos urbanos positivos, deram-se as respostas quanto aos aspectos urbanos 

negativos. Foram mais citados: a violência (1º, 2º e 3º lugar), a distância de alguns lugares, 

mobilidade urbana (1º, 2º e 3º lugar), segurança, transporte público (1º, 2º e 3º lugar), pouco 

policiamento, ônibus lotado (1º e 2º lugar), pouca infraestrutura (1º, 2º e 3º lugar), alagamento 

em avenidas importantes (1º, 2º e 3º lugar), falta de vias acessíveis para portadores de 

deficiência (2º e 3º lugar) e para os demais, falta de infraestrutura nos bairros. Os que ocupam 

o segundo lugar em aspectos negativos são: paradas de ônibus que não protegem do sol (2º e 3º 

lugar), alagamento em avenidas, falta de estrutura em ambientes públicos. Em terceiro lugar 

figuram: descompromisso com as favelas, pavimentação, periferia, sem saneamento básico, 

concentração de transporte intraurbano rodoviário nas avenidas e ruas da cidade, a quase 

inexistência de outros meios de transporte e a violência no trânsito.  

Acerca dos aspectos positivos de lazer, os entrevistados apontaram, em primeiro lugar: 

o parque Poticabana, os pontos turísticos (1º, 2º e 3º lugar), as áreas de opções para visitar e a 

recreação para os jovens. Em segundo lugar ficaram: a ponte Estaiada (2º e 3º lugar). Em 

terceiro lugar: as opções de entretenimento. Sobre os aspectos negativos, em primeiro, segundo 

e terceiro lugares aparecem as poucas áreas de lazer.  

Para a categoria saúde, em primeiro lugar foram mencionados: o hospital HUT (Hospital 

de Urgência de Teresina), a saúde de qualidade e o polo de saúde (1º e 2º lugar).81 Em segundo 

lugar estão: as casas de acolhimento para jovens que moram nas ruas (1º e 2º lugar) e a qualidade 

do sistema privado de saúde. Em terceiro lugar: a saúde pública e um dos hospitais mais bem 

equipados do Nordeste. Sobre os aspectos negativos, em primeiro lugar está a saúde, de modo 

geral.  Em segundo lugar, o acesso à saúde pública, a falta de vagas em hospitais e postos de 

saúde, a vigilância sanitária, a corrupção e o descaso com a saúde pública. Não houve terceiro 

lugar negativo para a saúde. 

Ao se indagar sobre os principais problemas que ocorrem em seu bairro, esperava-se 

identificar em que medida os jovens os conheciam e por meio desse conhecimento identificar 

aqueles que mais interferem em suas vidas. Nesse sentido, organizaram-se as respostas nas 

mesmas categorias por meio das quais foram analisados os conhecimentos sobre a cidade. Os 

problemas mais citados foram os relativos às questões socioambientais (deszelo para com o 

                                                             
81 O Polo de Saúde fica localizado no centro da cidade de Teresina, mais precisamente no entorno do Hospital 

Getúlio Vargas (antigo hospital de urgência e emergência de Teresina, que atualmente atende as cirurgias eletivas). 

Chama-se de polo porque nessa área da cidade estão reunidas clínicas médicas que realizam consultas e/ou exames, 

laboratórios, lojas que comercializam produtos hospitalares, farmácias, óticas e outros comércios e serviços 

relacionados à área médica, sendo que a maioria desses serviços e comércios pertence à rede privada. 
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ambiente, poluição, destino inadequado de esgotos e lixo) e os referentes à urbanização (a falta 

de infraestrutura, a ineficiência da segurança pública e as dificuldades referentes à mobilidade 

urbana). 

No primeiro quesito, foi mencionado que os morros e os terrenos acidentados causam 

problemas à infraestrutura no bairro. No segundo, o relativo aos aspectos socioeconômicos e 

culturais, foram mencionados: o custo de vida, o fato de o bairro ter moradores de rua, altos 

índices de desemprego e desigualdade social. No terceiro, aspectos socioambientais, foram 

citados: a falta de saneamento básico, os esgotos a céu aberto, a poluição e o lixo pelas ruas, a 

presença de insetos, bueiros, muito barulho, precário sistema de saúde, enchentes, descaso com 

a coleta de lixo, alagamentos, doenças, mau planejamento da rede de esgoto, esgoto lançado 

em lagoas, sujeira nas praças, falta de vegetação, falta de academia comunitária, pichações, mau 

cheiro proveniente do rio, quebra de encanamentos e desmatamento. Na quarta categoria, a 

referente à educação, os problemas citados foram: a falta de creches, a falta de escolas, escolas 

sem professores, falta de incentivo à educação. Na quinta categoria, estavam os problemas 

relativos à urbanização, tais como: a falta de segurança e, relacionado a isso, a violência, a falta 

de policiamento, a criminalidade e a marginalidade.  

Outras queixas constantes foram sobre: a mobilidade urbana, o transporte público, a 

falta de iluminação pública, a falta de infraestrutura e de calçamento, pontos de vendas de 

drogas, quedas de energia, as vias pouco estruturadas, os bairros distantes do centro, ruas não 

asfaltadas, falta de sinalização nas avenidas, tumulto de carros, falta de locais para lazer, falta 

de planejamento das ruas, falta de água encanada, terrenos abandonados e a proximidade do 

aeroporto. Outros aspectos também foram citados: o atendimento precário nos postos de saúde 

ou mesmo a falta deles, a inexistência de centros culturais, o desrespeito para com os vizinhos 

e a falta de locais para o lazer e práticas esportivas. 

Para conhecer as percepções dos jovens sobre um problema mais específico da cidade 

de Teresina, pensou-se numa questão que apontava para as dificuldades decorrentes do período 

chuvoso na cidade e o que os jovens pensam sobre a solução para eles. Nesse sentido, os 

argumentos foram voltados para a necessidade de repensar a estrutura urbana da cidade. Porém, 

foi mencionado que a intervenção pública, por meio dos gestores do município e do estado, 

deve combater a corrupção e utilizar os recursos públicos de forma coerente. A população não 

se isenta da responsabilidade, na visão dos jovens, pelo fato de exercer sua cidadania, como, 

por exemplo, o respeito ao meio, por destinar adequadamente o lixo. Podem-se constatar tais 

posições pela resposta de um aluno do curso de Engenharia Elétrica: “A principal causa é a 

corrupção. Em consequência dela, são escassos os investimentos na solução do problema. Além 
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disso, Teresina e o Brasil não valorizam seus profissionais, acabam exportando para outros 

lugares os melhores”. Há também a fala de um colega do mesmo curso: 

Falta de manutenção e estruturação; poluição que entope os bueiros. Seriam 

necessários mais incentivos financeiros e interesse dos órgãos públicos para a 

construção de mais bueiros e corredores de águas fluviais. Além disso, 

conscientização da população para não poluírem tanto e jogarem o lixo em locais 

corretos. 

 

 Corroborando com as respostas anteriores, há ainda essa outra: 

O que causa os problemas de alagamentos em Teresina é o planejamento da cidade e 

a forma como ocorreu sua ampliação. Em alguns lugares, a água não tem para onde 

escoar e o solo é incapaz de absorvê-lo. As possíveis soluções seriam um sistema de 

escoamento da água para os rios e a contribuição dos cidadãos para que o problema 

do lixo não agrave a situação. 

 

 Uma resposta de um aluno de Educação Física assevera esse pensamento, quando diz 

que: 

Causas: falta de planejamento da cidade, transformação do ambiente natural, bem 

como práticas inadequadas da população como depósito de lixo em locais 

inapropriados. Soluções: construção de locais para armazenar a água acumulada da 

chuva através de projetos de desvio dessa água, bem como uma conscientização da 

população. 

Entretanto, alguns apontaram em suas respostas medidas que não condizem com um 

entendimento adequado de quais seriam as causas e possíveis soluções para os problemas 

relativos à desocupação de áreas de risco, tal como às margens dos rios da cidade. Como 

exemplo, tem-se essa resposta de um aluno de Educação Física: “A solução seria a 

desapropriação de famílias ribeirinhas, fazendo moradias em outras localidades para essas 

pessoas”. Contudo, o conhecimento fornecido na escola teria de ter alertado que não será 

desapropriando, tampouco transferindo uma situação de risco ambiental e populacional para 

outro lugar, que esse problema será resolvido.  

Embora a maioria das respostas revele as causas e soluções para os problemas oriundos 

do período chuvoso de forma coerente, permanece um relativo desconhecimento sobre essa 

questão. Pode-se perceber isso na resposta de um participante do curso de Pedagogia: “Os 

maiores índices de alagamento são em áreas baixas, portanto é necessário que haja o 

soterramento do local a fim de amenizar tais índices”. Sobre essa resposta desse jovem, vale 

relembrar que o aterramento de terrenos baixos acarretará mais danos às áreas atingidas, uma 

vez que dificultará o processo de escoamento superficial das águas. 

Outro exemplo de solução está nessa resposta de um participante do curso de Pedagogia: 

“As causas são pelo rápido crescimento e êxodo rural e as mais viáveis soluções seriam um 

estudo profundo das áreas de risco e políticas públicas com eficácia, para sanar o problema”. 
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Ao apontar a condição da cidade de receptora da população rural, e o fato de não ter sido 

planejada para todos e nem para a quantidade atual de pessoas, a entrevistada sugere um 

pensamento ainda pouco afinado com a Geografia Escolar, no sentido de que os estudos 

geográficos apontam que não seria apenas a falta de planejamento em si, pois planejar não é 

garantia da execução na forma como foi proposta, tampouco a falta de políticas públicas explica 

a causa dos problemas, até porque elas existem e direcionam possíveis melhorias, mas, muitas 

vezes, não são efetivadas.  

A falta de planejamento da cidade, as ações dos populares em produzir e jogar lixo em 

locais inadequados resulta num caos no sistema urbano de escoamento d’água, segundo os 

participantes. Grande parte dos jovens demonstrou entender as causas e as razões mais 

adequadas para os conhecimentos científicos relativos a essa temática, de acordo com o que se 

deveria ensinar na escola. Isso pode ser evidenciado nessas respostas de alunos do curso de 

Direito:  

Falta de planejamento para identificar áreas de risco e falta de estrutura que permita 

aguentar possíveis imprevistos naturais. A solução é exatamente o oposto, isto é, 

maior planejamento e estudo. Os aspectos que considero como principais são: a má 

urbanização, pavimentação pública, ou seja, as galerias [...] eram mal construídas e o 

lixo que ainda se acumula nas ruas.  

Pode ser apresentada como solução a correta análise e posterior construção de 

estruturas pavimentadas que escoem a água da chuva sem deixar arruiná-la. Uma 

solução é a conscientização social para que não se jogue lixo perto de bueiros e 

galerias.  

Grande parte dos participantes apontou os problemas de ordem estrutural como sendo 

as principais causas dos alagamentos durante o período chuvoso em Teresina. Dentre eles, 

foram citados: o sistema de escoamento d´agua, a poluição dos rios, o crescimento desordenado 

da cidade e as construções inadequadas de residências, especialmente as que se encontram às 

margens dos rios. No entanto, sabe-se que não é apenas estrutural o problema de escoamento 

de águas pluviais. Muitos danos seriam evitados se houvesse a aplicabilidade das políticas 

públicas. Os participantes, nesse sentido, chamaram a atenção para o descompromisso das 

autoridades governamentais, pois, possivelmente, deixam de investir no saneamento básico e 

não assumem esse problema da cidade. Também é importante que a população compreenda 

essa responsabilidade para evitar, por exemplo, o destino inadequado do lixo. 

Outro desafio foi colocado para os sujeitos: foi pedido que respondessem o que 

conseguiam entender no mapa que se tratava da localização das zonas administrativas e RIDE 

Grande Teresina (apresentado aqui, na Figura 3). O primeiro aspecto diz respeito aos elementos 

citados pelos participantes que não foram contemplados no mapa. Isso pode representar 

conhecimentos construídos sobre a cidade que, embora não estivessem claramente expostos no 
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mapa, estão na percepção dos participantes, como nessa resposta de um aluno do curso de 

Pedagogia: Teresina é “banhada por dois rios, distante do litoral, próxima à linha do equador”. 

O segundo aspecto está relacionado à dificuldade de leitura do mapa, por exemplo, há uma 

resposta em que o participante colocou que era possível ver as casas da cidade e a divisão em 

bairros, entretanto a escala do mapa e a temática não permitia essa visualização. Nessa mesma 

direção, na figura não há como saber quais os tipos de formação rochosa, no entanto o 

participante lembrou-se desse aspecto quando viu o mapa de Teresina.  

Figura 3 - Mapa da RIDE Grande Teresina e a localização das zonas administrativas  

 
Fonte: IBGE  (BRASIL, 2000c). Organização: Mugiany O. B. Portela (2014). Geoprocessamento: Silvana de 

Sousa Silva (2014). 
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A leitura do mapa permite diferentes interpretações, mas, sem dúvida, não aponta as 

diferenças de relevo, nem de clima ou outras características naturais da cidade. Mostra os rios, 

no entanto essas informações alguns jovens afirmaram estar presentes na figura, ao 

responderem ao questionário. Outros jovens entenderam a figura da seguinte forma: “Podem 

ser percebidas na figura as zonas em que Teresina é dividida na dimensão do que se denomina 

como Grande Teresina, rios que cortam Teresina e os municípios vizinhos, a sua localização no 

estado do Piauí” (resposta de um aluno do curso de Direito).  

Outras respostas sobre o assunto, de alunos do curso de Engenharia Elétrica, foram as 

seguintes: 

Localiza-se no centro do Piauí e próximo a outros estados, tornando-se uma via de 

acesso de mercadorias e um grande fluxo de pessoas. É cortada por dois grandes rios. 

   

A Grande Teresina é composta por 14 cidades, o centro que é separado por dois rios, 

sendo que a cidade é dividida em cinco zonas e os elementos cartográficos são título, 

legenda, rosa dos ventos, escala, símbolos. Elas tornam possíveis identificar os 

municípios que se localizam próximo à cidade de Teresina e os rios que cortam a 

cidade e as zonas administrativas.  

Ao visualizarem a imagem referente à Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França 

(Figura 4) e os lados norte e leste da cidade separados pelo rio Poti, os jovens apontaram os 

elementos de estudos geográficos que conseguiram visualizar, categorizados, a seguir, em 

quatro: os naturais, os urbanos, os ambientais e outros. Apesar de citados em maior diversidade, 

os elementos urbanos não foram superados pelos elementos naturais. Já os elementos naturais 

mais citados foram: hidrografia, vegetação e relevo. Na sequência, apareceram: a flora, o clima, 

o rio, a paisagem, o leito do rio Poti, a fauna e matas ciliares. 

Figura 4 - Fotografia da Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França em Teresina 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+teresina&tbm=isch&imgil>. Acesso em: 

20 maio 2015. 

https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+teresina&tbm=isch&imgil
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Quanto aos aspectos urbanos, os elementos mais citados foram a própria urbanização, a 

ponte e o crescimento vertical, seguidos da população, da diferença entre os bairros, dos 

prédios, das ruas, do crescimento urbano ao redor dos rios, do aparecimento de moradias, da 

mobilidade urbana, da paisagem artificial, da concentração de renda, dos grandes centros e da 

modificação do espaço urbano.  

Acerca dos aspectos ambientais, foram mencionados: a ação do homem sobre a natureza 

(o aspecto mais citado), a poluição das águas, a invasão da zona urbana em ambiente natural, a 

poluição ambiental, o impacto de construções sobre o rio e suas proximidades, as áreas de 

preservação e o assoreamento. Ainda, outros aspectos foram citados, tais como: a localização 

geográfica, o tempo, a construção da cultura local, a educação ambiental, o ponto turístico; 

outros não souberam opinar. 

Algumas respostas revelam que os jovens demonstram a compreensão sobre os impactos 

ambientais e as mudanças no cenário urbano, sobretudo quando apontam as desigualdades 

existentes entre as realidades da zona norte, a mais antiga da cidade, e a zona leste, onde está a 

parte mais moderna da cidade. Ao atravessar a Ponte Estaiada Mestre João Isidoro França, 

independentemente da direção seguida são nítidas as diferenças estruturais, reflexo das 

condições históricas e econômicas do crescimento urbano de Teresina, o que pode ser notado 

nessa resposta de um participante do curso de Engenharia Elétrica: “Como aspectos físicos, 

apontaria a vegetação e o rio que corta a cidade. Analisando os aspectos econômicos, indicaria 

que os prédios e as maiores construções localizam-se na zona leste da cidade, destacando a 

desigualdade social existente na cidade”. Entretanto, nas respostas de alguns jovens prevaleceu 

o desconhecimento geográfico sobre a área em questão, o que pode ser notado pela seguinte 

resposta de um aluno do curso de Pedagogia: “o rio em um bom estado de conservação, a flora 

bem preservada em meio às construções e prédios”. 

No questionário apresentou-se um lugar de Teresina que não possui infraestrutura 

urbana adequada (Figura 5). Esse pode ser um bairro, uma vila ou uma favela, pois nesses três 

contextos é possível encontrar essa cena. Nesse sentido, os participantes destacaram aspectos 

estruturais como sendo os mais visíveis na figura, tais como a falta de calçamento, asfaltamento 

e o crescimento desordenado da cidade, no entanto não deixaram de mencionar o papel dos 

gestores públicos como fomentadores da produção desse espaço.   

Destacaram também que as condições socioeconômicas levam a população a viver em 

tais condições, sujeitas a riscos ambientais e sociais, como por exemplo o deslizamento de 

material utilizado para aterramento de áreas em declive ou aclive, que, apesar de não ocorrer 
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com muita frequência, se intensifica no período chuvoso. As respostas dos alunos do curso de 

Direito assim descrevem a Figura 5:  

A população que ali reside com falta de estrutura mínima, como hidráulica ou 

energética. Além disso, há uma falta de planejamento com um ambiente sem 

planificação, evidenciam a renda baixa que aflige a comunidade. 

 

Esta imagem representa fielmente o descaso do poder administrativo público com os 

lugares e suas residências ao passo que denota miserabilidade, pobreza, falta de 

saneamento básico, etc. 

 

Uma localidade pobre, comum em locais com baixos indicadores sociais. As pessoas 

de menor renda são empurradas pelo progresso para periferias e muitas vezes recorrem 

aos morros, favelas e leitos dos rios (palafitas) para estabelecerem seu lar. 

 Apesar disso é possível pensar que ainda há dificuldades por parte dos jovens em 

entender os processos socioeconômicos que provocam essa situação urbana, como pode ser 

atestado nessa resposta de um aluno do curso de Educação Física: “Periferia. Um bairro 

formado por ‘invasores’, não é um bairro planejado pelo estado, um bairro pobre”. 

Figura 5 - Área Residencial de Teresina – 2015 

 
Fonte: Disponível em: <www.diariodopovo-pi.com.br>. Acesso em: 20 maio 2015. 

No último aspecto do questionário, o objetivo era saber o que os jovens pensam sobre a 

cidadania, pois, de acordo com Cavalcanti (1998), uma das formas de aprender sobre a cidade 

é por meio do projeto de cidadania desenvolvido na escola. Desse modo, os participantes, em 

geral, mantêm o discurso de que ser cidadão é ter e exercer direitos. Eles citam elementos do 

http://www.diariodopovo-pi.com.br/VerNoticia.aspx?id=12192
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cotidiano da vida como exemplos de exercício da cidadania, tais como o respeito pelos direitos 

das pessoas idosas, gestantes e outros, bem como o direito que todos têm à dignidade, à moradia, 

à sobrevivência em si. Mas há quem a coloque apenas como um direito ou um dever, ou como 

a relação entre direitos e deveres. Respectivamente, essas respostas apresentam tais contextos: 

Cidadania é você cumprir com seus direitos como o voto, cuidar do local onde mora 

(casa, rua, cidade) e exigir dos eleitos a realização das promessas etc. (Jovem do curso 

de Pedagogia). 

 

Cumprir com as obrigações quanto à sua função na sociedade, como, por exemplo, 

não jogar lixo na rua, não depredar o patrimônio público, não se aproveitar de um 

direito alheio (idosos, grávidas, deficientes), não furar fila. Exerço minha cidadania 

quando cumpro meus deveres e respeito os direitos dos outros (Jovem do curso de 

Pedagogia). 

 

Cidadania é a inclusão social, jamais podemos resumir um cidadão como uma pessoa 

com direitos e deveres, mas uma pessoa que participa da sociedade, que não é 

descriminada por raça, cor ou posição econômica. Na lei, todos são iguais, mas isso 

não acontece realmente. O estado não promove cidadania, pessoas são descriminadas 

por não possuírem objetos, quando cidadania seria uma verdadeira inclusão, 

oportunidades iguais (Jovem do curso de Direito). 

Ainda sobre a necessidade de pensar a cidadania, pelo espaço da cidade, foi mencionado 

o seguinte:  

Conviver em harmonia com as pessoas, respeitar a cidade, as pessoas, procurar viver 

bem com todos, exercer uma função, cuidar da cidade, procurar de certa forma 

melhorá-la (Jovem do curso de Pedagogia). 

Ao se refletir sobre as diferentes respostas que os jovens escreveram sobre a cidade de 

Teresina, pode-se concluir que, para a maioria, a capital do Piauí apresenta como aspectos 

positivos, sobretudo, o carisma do teresinense. Junto a esse quesito estariam as características 

naturais como os rios, a arborização e outros elementos que tornam a paisagem emblemática. 

Entretanto, a sensação de muito calor marca o cotidiano dos jovens, que precisam se deslocar 

em ônibus lotados e sob temperatura que ultrapassa, às vezes, os 40º C. Ficar expostos ao sol, 

em paradas de ônibus sem a cobertura adequada; passar sede, por não ter bebedouros públicos 

e ainda mal servidos pelo abastecimento d’água e constantes quedas de energia, são fatos que 

tornam a cidade desconfortável, desse ponto de vista. Para esses jovens, apesar da aparente 

tranquilidade de uma cidade ainda não metropolitana, já faz parte do contexto cotidiano o 

aumento da violência que provoca a sensação de insegurança. Todavia, pela própria condição 

juvenil, essa situação não será impedimento para procurar lugares que lhes ofereçam lazer, por 

exemplo.  

De forma geral, mesmo diante das problemáticas apontadas, os jovens gostam de morar 

em Teresina. Também, os jovens veem, na formação universitária, uma oportunidade para 
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desenvolverem os seus trabalhos como futuros profissionais no mercado de trabalho. Destarte, 

no desenvolvimento de qualquer uma das profissões, por eles escolhidas, estará presente a 

necessidade de voltar seu olhar geográfico sobre a cidade, a sociedade e o urbano de diferentes 

contextos no Brasil, mas que, em grande medida, começou a ser articulado por suas vivências 

escolares e cotidianas da cidade em que vivem. Sobre o aprendizado na cidade, são oportunas 

as palavras de Oliveira Macário (2014, p. 619): 

Nessa dimensão, o processo de descoberta dos conteúdos que se pretende abordar, 

sobre a cidade e o urbano, se torna mais efetivo se, a partir da sala de aula, envolver, 

concomitantemente, conteúdos escolares, científicos (ou não), políticos, e sociais na 

direção de sua aproximação com a mobilidade espacial; realidade social e o seu 

complexo amalgamado material e imaterial de tradições/novidades. 

Mas, em que medida os jovens universitários construíram os conceitos científicos 

relacionados à cidade, com a contribuição da Geografia escolar, e de que forma esses 

conhecimentos geográficos podem encaminhar propostas para o ensino de cidade, mais 

especificamente de Teresina? 

Essas questões serão abordadas nos capítulos seguintes.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cidades são compostas por um corpo social, submetido a certas 

regras de coabitação. Esse corpo está estabelecido sobre um espaço 

que condiciona e qualifica as ações sociais... A partir daí, podemos, 

por exemplo, compreender de outra forma o como e o porquê de alguns 

espaços nas cidades serem mais ou diferentemente valorizados... São 

áreas urbanas diversas que ganham centralidade no imaginário social, 

ganham afluência e frequência, recebem significações (GOMES, 2013, 

p. 189-190). 
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4 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E COTIDIANO DOS JOVENS ACERCA DE 

CIDADE 

Neste capítulo, pretende-se compreender em que medida o conhecimento expresso pelas 

linguagens falada e escrita dos jovens universitários indica a aprendizagem dos conceitos 

científicos adquiridos na escola, notadamente sobre cidade, e/ou se expressou, em suas 

respostas à atividade escrita e à sua linguagem oral nos grupos de discussão, indícios de 

conhecimentos cotidianos.  

Nessa compreensão, utilizou-se da concepção teórica de aprendizagem de Vygotsky 

como roteiro teórico-metodológico. Esse autor, em sua vasta e complexa obra, apresenta as 

possibilidades para que seja possível reconhecer esses tipos de conceitos, os quais sugerem se 

houve a aprendizagem. Com essas informações, pretende-se ponderar as possibilidades de 

desenvolver a aprendizagem sobre a cidade de Teresina, o que será abordado com mais detalhes 

no próximo capítulo.  

 Para este capítulo, recorreu-se à aplicação de uma atividade denominada atividade para 

a verificação de conhecimentos, cujo princípio está na captação dos conceitos científicos e 

cotidianos construídos no pensamento dos jovens e expressos pelas suas linguagens escritas e 

faladas. Por essa razão, a atividade orientou e serviu como roteiro para o desenvolvimento dos 

grupos de discussão, visto que o objetivo era realizar uma comparação entre as linguagens 

falada e escrita e depois realizar a análise qualitativa.82  

Vale lembrar que a participação dos jovens na atividade se deu em dois momentos: o 

primeiro foi quando puderam expressar-se pela escrita e o segundo foi quando se expressaram 

pela fala, nos grupos de discussão. Ao responderem, por escrito, à atividade, os 131 jovens que 

participaram (Tabela 2) gastaram entre trinta e quarenta minutos. Tal momento se deu em 

ambiente de sala de aula, em horários cedidos pelas coordenações dos cursos de graduação 

participantes, com apoio de alguns professores que estariam ministrando aula no horário cedido.  

 

 

 

 

 

                                                             
82 A pesquisa, assim como na etapa anterior, foi realizada com os alunos recém-ingressos dos cursos de Pedagogia 

(CCE), Direito (CCHL), Engenharia Elétrica (CT), Medicina Veterinária (CCA), Matemática (CCN) e Educação 

Física (CCS). A efetivação da atividade e, logo depois, a realização dos grupos de discussão tiveram início em 

agosto de 2015 e se encerraram em junho de 2016. 
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Tabela 2 - Distribuição do número de jovens participantes da atividade para verificação de 

conhecimentos por curso, na UFPI, em Teresina – 2015 
Curso Número de participantes Percentual83 

Pedagogia 46 35,1% 

Medicina Veterinária 07 5,3% 

Engenharia Elétrica 21 16% 

Educação Física 15 11,4% 

Matemática 24 18,4% 

Direito 18 13,8% 

Total 131 100% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas informações coletadas para esta pesquisa (2016). 

Quanto aos grupos de discussão, a participação dos jovens, intencionalmente, se deu em 

menor número, pois a dinâmica seria mais proveitosa com poucos participantes por grupo, a 

fim de que o debate fosse mais democrático e todos expressassem suas opiniões. Essa etapa foi 

o fechamento da coleta de informações e o momento de maior aproximação entre os jovens e a 

pesquisadora, tendo em vista que muitos ficaram mais à vontade para tirar suas dúvidas e falar 

o que pensam de forma mais franca. 

Foi realizado um grupo de discussão para cada curso que já havia participado da etapa 

anterior. Assim, no total realizaram-se seis encontros, com a presença de seis a dez participantes 

por grupo. Os jovens se prontificaram voluntariamente em participar, e as dificuldades 

encontradas restringiram-se ao acesso de um espaço físico apropriado, que possibilitasse pouca 

ou nenhuma interrupção, visto que todas as reuniões em grupo tiveram a coleta do áudio pela 

gravação.84 Além disso, outro desafio para a realização da atividade foi a disponibilidade de 

tempo dos jovens, pois tinham aulas em diferentes centros, dias e horários.85 

Segundo Turra Neto (2011), no grupo de discussão é preciso que o pesquisador tenha 

cautela para ser o mediador das questões e estimular a participação dos sujeitos, sem, no 

entanto, interferir no que os jovens realmente querem dizer. Ao mediador cabe o discernimento 

de que, por mais que se planeje e elabore o roteiro de questões a serem discutidas, cada grupo 

tem sua própria dinâmica, o que torna a atividade um momento único. Dessa feita, após todos 

                                                             
83 Em alguns valores percentuais ocorreram dízimas periódicas. Para uma simplificação, utilizaram-se algumas 

aproximações numéricas. 
84 Em todas as etapas da pesquisa, os jovens participantes assinaram o Termo de Assentimento que, em uma das 

cláusulas, permitia a gravação do áudio. Tal termo encontra-se nos Apêndices A e B. 
85 O sucesso dos grupos de discussão se deveu, em especial, ao apoio dado pela Universidade Federal do Piauí, 

por meio dos cursos de graduação, na figura dos seus respectivos coordenadores, que concederam as informações 

referentes aos horários dos alunos e sugeriram o dia, hora e local para que os encontros ocorressem. Os grupos se 

encontraram da seguinte forma: os cursos de Direito, Medicina Veterinária e Pedagogia, em dias diferentes, no 

período da tarde; os cursos de Engenharia Elétrica e Educação Física, pela manhã; e o curso de Matemática à noite. 
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os procedimentos de coleta, conferiram-se as explicações escritas e faladas dos sujeitos e 

procurou-se agrupá-las de acordo com a proximidade dos conceitos construídos e expressos 

pelos jovens. Consequentemente, foi possível estabelecer um tratamento estatístico86 e analítico 

das respostas.  

Dito isso, a atividade escrita constituiu-se de quatro questões dissertativas, com 

objetivos diferentes. A primeira e a segunda questões seguiram um desígnio de uma das 

experiências realizadas por Vygotsky: trata-se do uso das conjunções “porque” e “embora”, 

que, em seus experimentos, tinham a finalidade de revelar a relação entre conceitos científicos 

e cotidianos; a terceira e a quarta questões trataram dos conhecimentos relativos à cidade, de 

forma geral, e a Teresina (a atividade encontra-se no Apêndice H). 

4.1 O conhecimento científico e cotidiano dos jovens recém-ingressos da UFPI 

Há muitos indícios de que a opinião dos jovens é de suma importância para diagnosticar 

e analisar como tem sido o processo de ensino-aprendizagem, notoriamente, o referente à 

educação básica (CASSAB, 2009; PAULA, 2013; PIRES, 2013; CHAVEIRO, 2015), afinal, 

esses universitários passaram pelo ensino fundamental e médio e certamente tiveram acesso aos 

diversos conteúdos escolares em diferentes abordagens. Eles são os protagonistas de todo o 

projeto educativo pensado para uma geração que vivenciou, em grande medida, os principais 

efeitos das propostas curriculares elaboradas na década de 1990.  

Não seria possível dimensionar todas as consequências dessas políticas, nem, tampouco, 

discriminar o que foi positivo ou negativo sem incorrer na fatalidade de cometer julgamentos 

precipitados. Contudo, acredita-se que, por entender o que os jovens pensam sobre cidade e o 

contexto urbano e, especificamente, sobre a cidade em que moram, é possível contribuir 

significativamente para perceber como se deu a construção de um pensamento geográfico, pela 

perspectiva do ensino de geografia realizado na escola. Destacadamente, a forma como o jovem 

se expressa é um dos meios pelos quais os conceitos construídos no seu pensamento podem ser 

demonstrados. Pautando-se nessa afirmação, como identificar tais conceitos como resultados 

do ensino da Geografia? 

Para tanto, utilizaram-se as contribuições de Vygotsky (2000, 2007), destacado teórico 

da aprendizagem.87 Nessa premissa, faz-se necessário conhecer esse autor, alguns de seus 

                                                             
86 Cabe ressaltar que cada questão teve uma quantidade de respostas diferentes. Há questões em que os jovens 

participaram mais do que em outras. Isso implica dizer que cada questão teve um referente para o cálculo de 

porcentagem diferente.  
87 Outros teóricos são também importantes para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, contudo, 

optou-se por Vygotsky, que trabalhou na perspectiva da teoria de caráter histórico e social da mente humana. 
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princípios relacionados à aprendizagem e como estes podem fundamentar a discussão das 

informações adquiridas com a presente pesquisa.  

Para tanto, inicialmente, vale-se das seguintes explicações de Cavalcanti (2005, p. 186):  

Vygotsky foi um psicólogo russo, com formação em medicina e direito, entre outras, 

que nasceu em Orsha em 1896 e se radicou em Gomel, ambas cidades da Bielo-Rússia, 

sendo que Gomel situava-se em território de confinamento de judeus na Rússia 

czarista. Desenvolveu sua produção psicológica basicamente em Moscou, onde 

faleceu em 1934, com 38 anos de idade. Esse contexto ajuda a entender o trabalho de 

Vygotsky voltado para a demonstração do caráter histórico e social da mente humana 

e da possibilidade de intervir em seu desenvolvimento. Entre suas principais obras, e 

de maior repercussão no Brasil, podem-se citar: Formação social da mente (1984), 

Pensamento e linguagem (1993) e A construção do pensamento e da linguagem 

(2001) (Grifo nosso). 

Vygotsky é considerado um importante teórico da aprendizagem  por contribuir, pelos 

seus experimentos, com a tese de que o desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados, 

mas não são sinônimos, uma vez que a formação social da mente, sobretudo pela via do 

conhecimento sistematizado e mediado pelo professor que exerce suas funções pedagógicas na 

escola, pode aumentar o desenvolvimento. Mas para que ocorra a aprendizagem, é preciso algo 

mais. Então, como se dá a aprendizagem? E como essa aprendizagem pode ser verificada em 

jovens universitários que concluíram a educação básica? Primeiramente, é preciso destacar que, 

para Vygotsky (2000, p. 334), “a aprendizagem só é boa quando está à frente do 

desenvolvimento”.  

Tal aprendizado pode se efetivar pelas experiências de vida e pelo que for capaz de ser 

compreendido pelos sujeitos. Contudo, o desenvolvimento das faculdades superiores está mais 

vinculado ao ambiente escolar, onde o professor pode identificar o que os alunos têm de 

conhecimento cotidiano sobre determinado assunto e apresentar/prover/trabalhar com conceitos 

científicos, interferindo, assim, no processo de sua internalização pelos alunos, realiza-se, por 

conseguinte, seu processo mediado de conhecimento.  

Em função disso, a relação entre os conceitos cotidianos e científicos pode ser 

comparada a uma via de mão dupla, onde um influencia na dinâmica do outro, apesar de 

diferentes. Tais conceitos devem ser identificados pelo professor, que poderá verificar de quais 

formas intervirá na Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP. Vygotsky (2007, p. 97, 98) 

explica a ZDP: 

Zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento 

real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o 

nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 

a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. [...] A 

zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que amadurecerão, 

mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser 
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chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, em vez de “frutos” do 

desenvolvimento. 

Cabe a ressalva de que, mesmo que a pesquisa trate dos resultados do ensino- 

aprendizagem, ela não deixa de contemplar o processo, o que foi construído na ZDP e 

internalizado pelos sujeitos dessa pesquisa, pois isso foi determinante para a forma como os 

jovens se expressaram. Por isso, foi muito importante compreender o que se espera do ensino 

de Geografia de forma geral, conforme apresentado no Capítulo 1; depois, o que tem sido 

ensinado sobre cidade e o espaço urbano, sob o prisma dos PCN, Currículos do Piauí e de 

Teresina, ENEM e livros didáticos, no Capítulo 2. 

Ademais, as pesquisas de Vygotsky, independentemente de terem sido realizadas em 

espaço e tempo diferentes, quando comparados à presente pesquisa, fornecem valiosas 

informações sobre como se dá o processo de ensino-aprendizagem que se evidencia pela 

formação de conceitos. Mas como se forma um conceito? Há um limite entre os conceitos 

científicos e cotidiano? Assim escreve Vygotsky (2000, p. 162): 

No processo de formação dos conceitos, esse signo é a palavra, que em princípio tem 

o papel de meio na formação de um conceito e, posteriormente, torna-se seu símbolo. 

Só o estudo funcional da palavra e do seu desenvolvimento, das suas múltiplas formas 

de aplicação qualitativamente diversas em cada fase etária mas geneticamente inter-

relacionadas, pode ser a chave para o estudo da formação de conceitos. 

Para Vygotsky (2007), a aprendizagem deve considerar o sistema de signos (desenho, 

escrita, leitura, os números, arte...) criado pelas sociedades humanas no decorrer da sua história. 

Os sistemas de signos são produtos culturais que medeiam semioticamente a relação dos 

sujeitos (jovens) com o mundo. Em processos de escolarização, o professor pode realizar a 

mediação didática, intervir no processo do aluno e contribuir para o processo de internalização 

dos conhecimentos nos sujeitos, conforme Cavalcanti (2005, p. 192): 

A internalização consiste [...] na transformação de uma atividade externa para uma 

atividade interna e de um processo interpessoal para um processo intrapessoal. Essas 

transformações são fundamentais para o processo de desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores e interessam particularmente ao contexto escolar, porque ele 

lida com formas culturais que precisam ser internalizadas. 

Vale destacar que, para Vygotsky, há uma diferença entre a memória natural e a que 

ocorre nas funções psicológicas superiores. A primeira existe independentemente de o 

indivíduo ter letramento ou não, está quase que em sinonímia com a percepção, em razão de 

que surge como consequência de “estímulos externos sobre os seres humanos”. A segunda tem 

a característica de existir pela “criação e uso de estímulos artificiais que se tornam a causa 



158 

 

imediata do comportamento” (VYGOTSKY, 2007, p. 32; 33). Porém, é importante lembrar 

que:  

Com relação a isso, as funções psicológicas superiores não constituem exceção à regra 

geral aplicada aos processos elementares; elas também estão sujeitas à lei fundamental 

do desenvolvimento, que não conhece exceções e surgem ao longo do curso geral do 

desenvolvimento psicológico da criança como resultado do mesmo processo dialético 

e não como algo que é introduzido de fora ou de dentro (VYGOTSKY, 2007, p. 41). 

 A dialética em Vygotsky está na admissão de que a natureza influencia o homem, 

contudo o homem também modifica e cria novas condições de existência. Essa explicação 

esclarece que as crianças e/ou qualquer aluno jovem não são inertes no processo de estímulos 

artificiais que poderia ser, em um dado momento, a mediação de conteúdos escolares pelo 

professor.  

Na verdade, como esclarece Cavalcanti (2005), para uma construção conceitual não há 

processo de passividade ou uma simples formação por associação, mas sim um processo 

complexo no qual aluno e professor estão em constante desenvolvimento das suas funções 

superiores. Evidentemente, as funções cognitivas mudam no transcorrer do desenvolvimento, 

embora cada pessoa internalize um dado conceito (construído socialmente) de forma diferente. 

Com base no que foi dito, o desenvolvimento das funções superiores ocorre pelo aprendizado, 

de acordo com as palavras de Vygotsky (2007, p. 95): 

A mente não é uma rede complexa de capacidades gerais como observação, atenção, 

memória, julgamento etc., mas um conjunto de capacidades específicas cada uma das 

quais, de alguma forma, independente das outras e se desenvolve independentemente. 

O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de 

muitas capacidades para pensar sobre várias coisas. O aprendizado não altera nossa 

capacidade global de focalizar a atenção; em vez disso, no entanto, desenvolve várias 

capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas. 

Na complexidade da vida em sociedade, o homem adaptou-se e aprendeu a realizar a 

comunicação, a conhecer e fazer várias coisas e pensar sobre elas. À vista disso, conclui-se que 

é pela linguagem que se dá a relação do homem com o mundo, mediada, portanto, por signos. 

Com a linguagem, pode-se identificar o que a sociedade criou, transformou e ensinou a todos 

os que dela fazem parte. O saber cria e recria conceitos a todo instante. Assim, o pensamento 

social é uma força importante para o pensamento individual e é possível explicar a construção 

dos conceitos, de acordo com Vygotsky (2000, p. 246): 

 

A essência do seu desenvolvimento é, em primeiro lugar, a transição de uma estrutura 

de generalização à outra. Em qualquer idade, um conceito expresso por uma palavra 

representa uma generalização. Mas os significados das palavras evoluem. Quando 

uma palavra nova, ligada a um determinado significado, é aprendida pela criança, o 

seu desenvolvimento está apenas começando; no início ela é uma generalização do 

tipo mais elementar que, à medida que a criança se desenvolve, é substituída por 
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generalizações de um tipo cada vez mais elevado, culminando o processo na formação 

de verdadeiros conceitos. Esse processo de desenvolvimento dos conceitos ou 

significados das palavras requer o desenvolvimento de toda uma série de funções 

como a atenção arbitrária, a memória logica, a abstração, a comparação e a 

discriminação, e todos esses processos psicológicos sumamente complexos não 

podem ser simplesmente memorizados, simplesmente assimilados. 

Os conceitos construídos na escola, conforme Vygotsky (2000), são complexos porque 

fazem parte de um processo que se constitui numa trama que envolve palavras, sentidos, 

mediação, desenvolvimento, internalização e outros aspectos relacionados à aprendizagem. 

Não se pode apresentar palavras que passaram por diferentes transformações, influências 

culturais e sociais como se tivessem apenas um sentido e, consequentemente, memorizá-las. 

Para uma palavra há várias possibilidades e a ela será dado um conceito. 

Os conceitos podem ser expressos por diferentes tipos de linguagem, porém nos 

experimentos de Vygotsky houve um olhar mais atento às linguagens escrita e falada que 

transmitem palavras. A linguagem escrita requer “para seu transcurso pelo menos um 

desenvolvimento mínimo de um alto grau de abstração”, não há uma sonoridade, “é uma 

linguagem de pensamento, de representação” (VYGOTSKY, 2000, p. 312). Na linguagem 

escrita, é necessário conhecer a estrutura das palavras, frases e seu contexto. Também é preciso 

sair do plano mais concreto para o mais abstrato. Por essa razão é mais elaborada do que a 

linguagem falada, como explica Vygotsky (2000, p. 313): 

A situação da escrita é uma situação em que o destinatário da linguagem ou está 

totalmente ausente ou não está em contato com aquele que escreve. É uma linguagem-

monólogo, uma conversa com a folha de papel em branco, com um interlocutor 

imaginário ou apenas representado, ao passo que qualquer situação de linguagem 

falada é, por si mesma e sem nenhum esforço, uma situação de conversação. 

Vygotsky (2000, p. 452) diz que, ao escrevermos, somos forçados a melhorar o 

pensamento, e o “discurso escrito é feito na ausência de interlocutor, por isso é um discurso 

desenvolvido ao máximo, nele a decomposição sintática atinge o apogeu”. A base psicológica 

do discurso é associativista, no sentido de ligar a palavra a um conteúdo concreto. Ao escrever, 

é natural que o pensamento seja construído com maior riqueza de detalhes para que a escrita 

possa se realizar de modo inteligível para quem for ler. Essa leitura pode dar uma dimensão da 

capacidade de expressão do escritor e do que ele pensa no tocante a determinado assunto.  

Entende-se que é necessário realizar a observação das linguagens escrita e falada, 

porque alcançar o processo da construção do pensamento significa buscar a conectividade do 

conceito, da palavra e do signo na linguagem, por meio do pensamento e da palavra, que não 

são elementos autônomos, visto que, para expressar uma palavra, o pensamento desenvolveu-

se e continua a desenvolver-se na pessoa (VYGOTSKY, 2000).  
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Nessa direção, o mesmo autor refere que há certa hierarquia de linguagem, sendo que a 

interior pode ou não ser externalizada pela fala e/ou pela escrita. Isso significa que, para se 

entender como se dá a construção do pensamento e o que há na linguagem interior, a análise 

das linguagens escrita e falada, em conjunto, é o instrumento mais apto para um percurso 

metodológico necessário acerca do que os jovens entendem sobre a cidade, por exemplo.  

Dessa compreensão, Vygotsky (2000) apresentou argumentos que se basearam no 

estudo da aplicação funcional do signo. Essa funcionalidade do signo pode ser observada pelo 

estímulo produzido em situações-problema. Ao mesmo tempo, ela permite averiguar as 

contribuições da Geografia escolar para a construção do pensamento dos jovens universitários.  

Os conceitos e seus vínculos pertencem a uma relação do geral com o particular dado 

pelo contexto social. Logo, ao observar como os jovens tentam solucionar situações-problema 

referentes ao seu cotidiano, pode-se verificar a aprendizagem dos conteúdos trabalhados pela 

Geografia na educação básica, sobretudo no Ensino Médio. Assim sendo, cabe questionar: as 

referências conceituais construídas na escola proporcionaram aos entrevistados a capacidade de 

pensarem criticamente a cidade e o espaço urbano? Por meio de quais formas seria possível 

identificar tais conceitos de acordo com o pensamento dos jovens que passaram pela educação 

básica e obtiveram êxito no ingresso à universidade pública? Tais apontamentos podem ser 

contemplados com a ajuda das experiências realizadas por Vygotsky. 

Ao observar um experimento que o autor realizou para identificar os conceitos 

científicos e cotidianos dos seus sujeitos de pesquisa, pensou-se em adotar algo semelhante 

nesta pesquisa, no caso, o uso das conjunções “porque” e “embora”. Segundo Vygotsky (2000), 

no uso da conjugação “porque” é possível identificar se houve o aprendizado escolar para 

determinado assunto, visto que os resultados revelam a ocorrência da “consciência e 

arbitrariedade no emprego dos conceitos”. Assim, quando os jovens responderam usando o 

“porque”, identificaram-se, em suas linguagens escrita e falada, os conhecimentos adquiridos 

na escola e fora dela. Vygotsky (2000, p. 341) cita um exemplo, de acordo com os efeitos de 

sua própria pesquisa, que indica o aprendizado escolar: 

Uma criança assim concluiu uma frase que lhe foi apresentada: “na União Soviética é 

possível desenvolver a economia de forma planejada porque não existe propriedade 

privada: todas as terras, fábricas, usinas e centrais elétricas estão nas mãos dos 

operários e camponeses”. A criança conhece a causa que ela estudou bem na escola e 

a questão foi trabalhada conforme o programa [...] Ao trabalhar o tema com o aluno, 

o professor explicou, comunicou conhecimentos, fez perguntas, corrigiu, levou a 

própria criança a explicar (Grifo nosso). 

A conclusão dessa criança do exemplo dado por Vygotsky demonstra que ela 

sistematizou uma ideia repleta da tomada de consciência e da arbitrariedade. Isso porque ela 
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sabia o que era a União Soviética e tinha conhecimentos sobre o desenvolvimento da economia, 

o planejamento, a propriedade privada, os modos de produção e a relação entre os operários 

que estavam sob o regime socialista na época. E, em particular, soube explicar o “porquê”, o 

que exigiu dela uma internalização dos conceitos. Para sua resposta, a criança precisou da 

mediação do professor, o que indica um aprendizado escolar. 

Já a conjugação adversativa “embora”, para Vygotsky (2000), requer mais 

amadurecimento para expressar o conhecimento científico, porque essa conjunção, em si, 

solicita o outro lado de qualquer questão. Ainda que nas relações adversativas exista 

semelhança com as relações causais, o uso da conjugação “embora” é mais complexo. Vygotsky 

(2000, p. 344) comenta: 

Desse modo, pode-se dizer que, nas operações com a conjugação “embora”, as curvas 

dos conceitos científicos e espontâneos revelam as mesmas leis e a mesma dinâmica 

das suas relações de reciprocidade verificadas nas curvas dos conceitos científicos e 

espontâneos quando das operações com a conjugação “porque”, mas só dois anos 

depois (Grifo nosso). 

 Pode-se estabelecer que, ao usar a conjugação adversativa, estimula-se o entendimento 

dialético de uma dada questão. Por essa compreensão, é possível afirmar que as crianças das 

experiências de Vygotsky só conseguiram expressar-se adequadamente a respeito da 

conjunção “embora” com mais idade, em relação às crianças que souberam utilizar 

adequadamente a conjugação “porque”. Dessa forma, ao solicitar aos jovens, que já estão em 

fase de maturidade suficiente, para responderem a questões nas quais teriam de se expressar 

por responder à causa de um problema e, na outra questão, o lado contrário de uma afirmação, 

foi possível identificar o tipo de conceito que estava internalizado em seu pensamento: o 

científico ou o cotidiano.  

De forma geral, os 131 jovens que participaram da atividade escrita abstiveram-se de 

responder a alguns itens da atividade, de modo que não houve questão com 100% de 

participação. A questão que teve maior participação dos jovens referia-se aos conhecimentos 

dos jovens sobre Teresina, e a que teve menor participação solicitava que se apontasse um 

nome de uma cidade no mapa mudo, 88 em especial quando tiveram de citar cidades 

localizadas no ponto C e no ponto G. A forma como se deu essa participação pode ser 

verificada na Tabela 3.  

 

                                                             
88 A denominação mapa mudo refere-se a um tipo de mapa que não possui informações sobre lugares, legendas e 

nem qualquer outra referência que possa lhe garantir um título. É muito utilizado para o exercício da memória, no 

sentido de estimular ao leitor do mapa que se lembre das referências de lugares e construa sua própria legenda. 
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Tabela 3 - Participação dos jovens universitários de acordo com as questões da atividade 

Questões Jovens que responderam Jovens que não responderam 

Quantidade 

(Valor 

absoluto) 

Percentual em 

relação ao total 

de 

participantes 

(131) 

Quantidade 

(Valor 

absoluto) 

Percentual em 

relação ao 

total de 

participantes 

(131) 

1 - Uso da palavra embora 123 93,9% 8 6,1% 

2- Uso da palavra porque 120 91,6% 11 8,4% 

3 – Conhecimentos sobre 

Teresina 

 

127 

 

96,9% 

 

4 

 

3,1% 

4A - Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto A 

 

107 

 

81,6% 

 

24 

 

18,4% 

4A - Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto B 

 

110 

 

83,9% 

 

21 

 

16,1% 

4A - Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto C 

 

71 

 

53,1% 

 

60 

 

45,9% 

4A - Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto D 

 

97 

 

74,5% 

 

34 

 

25,5% 

4A - Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto E 

 

84 

 

64,1% 

 

47 

 

35,9% 

4A - Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto F 

 

77 

 

58,7% 

 

54 

 

41,3% 

4A - Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto G 

 

71 

 

54,1% 

 

60 

 

45,9% 

4A- Apontar uma cidade 

no mapa: Ponto H 

 

73 

 

55,7% 

 

58 

 

44,3% 

4B - Apontar aspectos 

urbanos em diferentes 

cidades 

 

89 

 

 

67,9% 

 

42 

 

32,1% 

4C - Elaborar um título e 

outras características para 

o mapa mudo 

 

114 

 

 

87, 1% 

 

17 

 

12,9% 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas atividades aplicadas para esta pesquisa (2016). 

4.2 Conceitos expressos pelos jovens com o uso das palavras “porque” e “embora”  

Atentando-se para a proposta de identificar a formação de conceitos dos jovens 

universitários, pensou-se na primeira questão da atividade, cujo objetivo era entender como os 

jovens conseguiam pensar a partir do outro lado da questão, razão por que foi utilizada a palavra 

“embora”, conforme propôs Vygotsky (2000). Neste caso, foi apresentada uma questão com 

um trecho de um artigo de um jornal (disponível em meio digital). O texto colocava a cidade 

de Teresina “no topo da educação brasileira” e sustentava essa afirmação com base nos 

indicadores nacionais que aferem a qualidade do ensino nas escolas.  
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Texto utilizado na questão 

“A cidade de Teresina está no topo da educação brasileira. [...] Quatro escolas da capital 

piauiense mantêm-se no ranking das melhores escolas do país. Proporcionalmente, a 

conquista de Teresina chama mais atenção. No Rio, 684 colégios públicos e privados 

oferecem o ensino médio. Em São Paulo, 1.239. Em Teresina, apenas 168. [...] Cidades com 

o mesmo porte de Teresina – que possuem cerca de 800 mil habitantes e 62 mil alunos no 

ensino médio – não alcançaram nível parecido com o da capital piauiense”. 

Fonte:<http//ultimosegundo.ig.com.br/enem/entenda+por+que+o+Piauí+entrou+para+a+elite+do+ensino+brasile

iro/n1237751012873.html>. Acesso em: 20 out. 2015. 

Pediu-se ao jovem que escrevesse o que pensava dessa informação. Para tanto, ele 

deveria utilizar a conjunção adversativa “embora”. Observou-se que, do total, 26,3% utilizaram 

o espaço da proposta para fazer críticas à cidade de Teresina. Contudo, foi possível diagnosticar 

que algumas informações ressaltaram um pensamento mais geral da cidade, pensamento 

expresso sem uma conectividade conceitual que, possivelmente, foi construído fora da escola, 

como nessas participações: 

Linguagem escrita 

Embora na cidade ainda faltam muitas coisas, um bom transporte público, segurança 

e mais organização no trânsito, saneamento básico etc. (Jovem do curso de 

Pedagogia). 

  

Embora Teresina não proporciona um meio de transporte ideal para o cidadão e 

principalmente para o aluno, o calor é outro fator desfavorável e em algumas escolas 

a estrutura não é muito boa (Jovem do curso de Educação Física). 

  

Embora haja deficiências seríssimas de saneamento básico, assim como violência 

crescente e baixa infraestrutura na cidade como um todo, por exemplo, ruas 

esburacadas (Jovem do curso de Direito). 

 

Embora Teresina é uma cidade que ainda precisa se desenvolver em vários aspectos, 

segurança, educação, saúde etc. Mas, o Piauí como um todo tem uma fama de ter 

pessoas estudiosas e que consegue bastante êxito nas provas do mundo a fora, é 

necessário mais investimento na educação piauiense (Jovem do curso de Matemática). 

Nesses exemplos, os jovens indicaram sinais de algo associado aos problemas que eles 

costumam vivenciar no cotidiano. Assim, algumas respostas não trataram da temática da 

questão: a notícia de que a educação em Teresina se destacava em relação às muitas cidades 

brasileiras. Prevaleceu a queixa referente à ineficiência da mobilidade urbana, ao aumento 

crescente da violência, à falta do saneamento básico e a problemas relativos à saúde pública. 

Tais aspectos urbanos poderiam ter sido apontados para qualquer cidade do mesmo porte da 

cidade de Teresina, por diferentes tipos de pessoas. Nesse caso, podem ser classificados como 

conceitos cotidianos, o que é mais próprio do pensamento empírico. Conforme Vygotsky (2000, 
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p. 343), “os conceitos espontâneos ainda não amadureceram o suficiente para que os conceitos 

científicos pudessem sobrepor-se a eles. Só se pode tomar consciência do que existe”. 

Outro indicador da “presença” de conceitos cotidianos na linguagem dos jovens 

pesquisados é o fato de que algumas palavras/expressões não assumem o caráter de 

conhecimento científico no contexto das frases, como as palavras “esburacadas”, “calor 

desfavorável”, “fama de pessoas estudiosas” e outras usadas em diferentes respostas. Também 

há aquelas opiniões que colocam a cidade em um prisma que parece uma promoção midiática, 

conforme esta, de um aluno de Pedagogia: 

Linguagem escrita 

Teresina hoje é uma das melhores cidades de se viver, construir casas, famílias, 

patrimônio, desenvolvimento educacional bom e muita das vezes fico bem satisfeito, 

embora não tenha tanto investimento por parte dos governantes e, com isso, dificulte 

um pouco o acesso de forma igual para todos.  

 

 Outra resposta apontou:  

Teresina, apesar de estar se desenvolvendo mais na educação e ser bastante conhecida 

em termos de saúde, na parte de entretenimento ainda deixa a desejar, pois faltam 

mais atividades de lazer aos jovens, idosos, crianças. A segurança também é falha. 

Ultimamente Teresina está muito perigosa. 

 Nessa última resposta, o jovem estudante de Pedagogia respondeu com outra ideia que 

é bastante disseminada na mídia local, de que a cidade é conhecida como referência em 

procedimentos e atendimentos médicos. Nessas respostas, é quase nula a construção de um 

conceito científico. Vygotsky (2000, p. 350) explica por que isso ocorre: “o conceito espontâneo 

deve atingir certo nível de seu desenvolvimento espontâneo para que seja possível descobrir a 

supremacia do conceito científico sobre ele”. 

 Todavia, diferentes respostas, mesmo as que não atingiram o propósito de desenvolver 

a colocação adequada para a conjugação “embora”, destacaram um dado uso de conceitos que 

possivelmente foram abordados na escola, como é possível verificar nesses escritos dos jovens: 

Linguagem escrita 

Embora Teresina com menos visibilidade e investimentos consegue se sobressair das 

demais cidades chamadas de metrópoles. Mesmo sendo considerada por tantos de não 

ter capacidade, demonstra a sua grandeza (Jovem do curso de Matemática). 

 

Apesar de outros estados possuírem estruturas de educação melhor, Teresina se situa 

numa área que economicamente é ainda fraca, isso motiva a juventude a buscar 

melhores oportunidades em outros estados, só que mediante a posse de cursos 

adquiridos; logo a situação econômica do Piauí faz com que os alunos levem o estudo 

como forma de crescer profissionalmente e mudar de classe social (Jovem do curso 

de Matemática). 

 

Embora o ensino na capital se mostra bem desenvolvido, temos que levar em conta o 

fato de isso ocorrer a nível de ENEM. O governo federal provê formas de avaliações 
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questionáveis, de certa forma, haja vista que o modelo do ensino brasileiro fica bem 

atrás em comparação com o resto do mundo. Um alto nível educacional como o de 

Teresina não garante que o aluno tenha acesso à cultura (faltam museus, por exemplo, 

exposição de arte), justamente porque as diretrizes do governo se baseiam no acúmulo 

de informações pelos estudantes e não pelo seu nível de experiência estudantil (Jovem 

do curso de Direito). 

 

Embora tenha tanto destaque na educação privada, Teresina não apresenta o mesmo 

desempenho na rede pública de ensino, além de que, mesmo saindo na frente de outras 

cidades no quesito educação, Teresina apresenta grandes problemas de infraestrutura, 

o que ocasiona, por exemplo, os alagamentos nas épocas de chuvas e também a falta 

de segurança, com grandes índices de violência (Jovem do curso de Direito). 

Os jovens contextualizam a cidade de Teresina pelas suas características urbanas e não 

considerando-a como metrópole, porém como cidade de visibilidade nacional; explicam o 

processo de migração dos jovens que buscam oportunidades de estudo e trabalho em outras 

cidades; questionam a forma de ensino promovida pelo poder público, bem como a falta de 

acesso aos bens culturais e apontam os problemas sociais, urbanos, econômicos e de 

saneamento básico como as possíveis causas da falta do acesso ao ensino de qualidade. Isso 

parece indicar que eles receberam na escola os instrumentos e conhecimentos necessários para 

construir suas afirmações, pois, conforme Vygotsky (2000, p. 338), o “desenvolvimento dos 

conceitos científicos supera o desenvolvimento dos conceitos espontâneos. No campo dos 

conhecimentos científicos, encontramos um nível mais elevado de pensamento que os conceitos 

espontâneos”. 

Mesmo que 61,7% tenham feito críticas à educação, ao tentarem responder à questão, 

algumas colocações seguem o conhecimento espontâneo, como pode ser observado nessas 

palavras dos alunos do curso de Educação Física: 

Linguagem escrita 

A educação em muitas destas escolas é fraca, com professores desinteressados, uma 

escola sem estrutura. 

  

Em Teresina, a estrutura não comporta tantas pessoas. Geralmente as escolas públicas 

não oferecem um ensino com tanta qualidade.  

Um aluno do curso de Pedagogia demonstrou em suas ponderações, apesar de se 

apresentarem mais estruturadas, que prevaleceu o senso comum, haja vista que transmite a ideia 

de culpabilizar na mesma medida o Estado e o professor: 

 

Linguagem escrita 

A realidade que nós vivenciamos diariamente é bem diferente, com professores mal 

preparados, escolas caindo aos pedaços, que não influenciam os alunos a mudarem 

sua realidade. Ainda falta muito para conseguirmos mudar a qualidade da educação 

no nosso estado. Quatro escolas é muito pouco para o tamanho da nossa região. Ainda 

existem muitas escolas precárias, principalmente no interior do Piauí. Falta o governo 
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investir mais na educação e cobrar também dos professores que estão lecionando, a 

maioria não dá importância à educação. 

  

 Para verificar se, para se expressarem, os jovens utilizaram conceitos que poderiam ter 

sido adquiridos na escola, foi observado o contexto em que as palavras foram colocadas nos 

textos escritos. Por essa concepção, os trechos a seguir demonstram respostas mais bem 

contextualizadas, o que evidencia que os jovens utilizaram mais adequadamente os conceitos 

científicos que certamente foram construídos na escola: 

Linguagem escrita 

Embora os dados sejam realmente relevantes, devemos levar em conta os tipos de 

escolas em destaque da capital piauiense, pois, não tenho certeza, mas creio que tais 

escolas sejam particulares e claro são de certa maneira privilegiadas, ao contrário do 

ensino público, que “alguns” insistem em dizer ser de qualidade, mas no geral é 

interessante saber que o ensino, mesmo particular, obteve melhoras (Jovem do curso 

de Pedagogia). 

 

Embora Teresina chame a atenção por sua educação, a realidade de muitas famílias é 

bem diferente, pois muitas não têm acesso a essa educação. As melhores escolas da 

cidade são de cunho particular e com mensalidades bem acima da renda da população. 

Sendo assim, não adianta estar no topo da educação brasileira, se não chegará a todos. 

Escolas para famílias de classe média ou baixa não entram no ranking das melhores. 

Isso deve ser algo visto pelo governo, educação de qualidade deve ser para todos 

(Jovem do curso de Medicina Veterinária). 

 

Embora o nível da educação de Teresina não seja ainda aceitável, pois quando 

comparada com outros países é levado em consideração o nível dos escândalos 

públicos e privados da capital piauiense há uma grande diferença no ensino, fato que 

pode ser comprovado no ENEM, mostrando a precariedade do ensino brasileiro, pois, 

quando se constata a superioridade do ensino de Teresina com outras capitais, 

podemos observar a precariedade da educação brasileira (Jovem do curso de 

Matemática). 

 

Embora tal ensino médio de qualidade seja exclusivamente de classes mais abastadas 

e a maior parte de estudantes da capital piauiense esteja fadada ao ensino público 

precário, também é válido ressaltar a avaliação falha do ensino brasileiro 

proporcionada pelo ENEM, quando escolas escolhem alunos para formar núcleos 

diferenciados de uma forma que várias escolas ocupam simultaneamente posição 

discrepantes no Ranking, assim manipulando a avaliação (Jovem do curso de Direito). 

 

Embora a cidade de Teresina seja tida como referência nacional no que tange à 

educação, a realidade expressa pelos jornais teresinenses ainda é de um sistema 

educacional deficiente. Essa realidade se apresenta, sobretudo, para os jovens de baixa 

renda, que são submetidos diariamente às escolas com péssimas estruturas. Além 

disso, faltam materiais para serem trabalhados pelos professores que, muitas vezes, 

trabalham sem receber os salários. As escolas piauienses ainda são, assim, retratos da 

omissão do governo (Jovem do curso de Direito). 

Esses exemplos demonstram que os jovens souberam apropriar-se de forma adequada 

dos conceitos referentes à educação. Para tanto, valeram-se dos indicadores nacionais e 

mundiais de qualidade. Também evidenciaram terem consciência da diferença socioeconômica 

existente no Brasil e nas cidades brasileiras, como Teresina. Referiram como isso tudo afeta o 
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sistema educacional, que reflete duas realidades: a da escola de qualidade para os que podem 

pagar, e o ensino público vítima de diferentes descasos, para as pessoas sem posses. Conforme 

os trabalhos de Vygotsky (2000), o conceito internalizado é perceptível pela linguagem que se 

realiza nas palavras. 

Contudo, 12% dos participantes não desenvolveram a proposta da questão, que era 

escrever usando o sentido da conjugação adversativa “embora”. As opiniões fortaleceram a 

ideia de que Teresina merece o crédito pela boa avalição em indicadores educacionais, e poucas 

foram as respostas que demonstraram a realidade das escolas e do ensino teresinense, por sinal, 

muito desigual. Dentre algumas respostas, destacam-se as seguintes: 

Linguagem escrita 

Embora a própria população teresinense não valorize essa importância que a educação 

da capital vem tomando diante das outras capitais brasileiras [...] (Jovem do curso de 

Pedagogia). 

 

Embora seja um estado muito pobre em infraestrutura e capacidade tecnológica, talvez 

o mais pobre nesse aspecto é muito desenvolvido no aspecto educacional, se for 

comparado com a maioria das cidades de outros estados brasileiros. Isso se torna uma 

resposta para tantas discriminações que nosso estado sofre da população dos estados 

mais desenvolvidos (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

 

Embora a cidade de Teresina não possua todo o desenvolvimento econômico 

habitacional que São Paulo, isto é, com condições “inferiores”, Teresina se destaca 

em sua educação (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

 

Embora essas cidades tenham um desenvolvimento tanto econômico como 

populacional superior ao de Teresina, é bom destacar que tanto a capital piauiense 

quanto as outras cidades têm o mesmo cronograma escolar, ou seja, o mesmo que se 

aprende aqui se ensina lá (Jovem do curso de Matemática). 

Nos grupos de discussão, essa questão foi colocada novamente. Desta feita, os jovens 

encaminharam o tema de forma mais descontraída, porém se ressaltam seus anseios no que 

tange ao sistema educacional como um todo. É oportuno destacar que expressaram suas 

experiências correlacionadas e, em tal caso, acrescentaram algumas ponderações que 

transmitiram em sua linguagem elementos dos dois tipos de conceitos: os cotidianos e os 

científicos. Isso pode ser observado em três diálogos em grupos de discussão diferente: 

Diálogo 189 

Jovem A: Os jovens são muitos pressionados. Todos os cursinhos preparatórios são 

lotados aqui em Teresina. Os pais, a sociedade, os professores cobram muito para os 

jovens teresinenses serem os melhores. E sempre os professores falam isso: que 

Teresina é a melhor cidade para estudar. 

 

                                                             
89 Os diálogos são trechos retirados das falas desenvolvidas durante os grupos de discussão. Preferiu-se não 

identificar por curso, como nos demais depoimentos analisados pela pesquisa, por conta da pequena quantidade 

de pessoas que participaram dos grupos de discussão, o que poderia em algum momento causar a identificação de 

algum sujeito da pesquisa. 
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Jovem B: Mas tem escola sem nenhuma estrutura, não tem cadeira, por exemplo. O 

estado não investe o suficiente. E, quando investe, vai depender do grupo social.  

 

Jovem C: Eu acho que os diretores são bons, mas tem escola que não tem cadeiras, ar-

condicionado, nem ventiladores. O Estado só investe em escolas que têm resultados, 

não nas que apresentam baixos indicadores, por exemplo, a escola de Cocal dos 

Alves,90 que tem reconhecimento nacional, ali, sim, o estado apoia. 

 

Diálogo 2  

 
Jovem D: Depende, aqui é um polo de educação. E todo mundo vem para cá estudar. 

Quem é do Maranhão, vai estudar em São Luís? Não. Em qualquer sala da UFPI tem 

três ou quatro pessoas do Maranhão. 

 

Jovem E: Falo com pessoas de outros lugares. Eles acham coisa de outro mundo ter 

aula sábado à tarde de 13 às 20h. Eu acho que o pessoal de Teresina é muito focado. 

Tem aula no sábado e domingo de manhã e tarde. Não é só pela quantidade, a gente 

daqui come livro. 

 

Jovem D: Por isso a frase: “Quer passar em um concurso, mate o piauiense que está 

do seu lado!”. 

 

Jovem F: No ensino particular, as escolas têm qualidade, mas na pública só se a 

direção organizar, os professores quiserem e não ficaram totalmente dependes dos 

recursos do Estado. Por exemplo, se olhar para escola pública e a particular, aqui, na 

UFPI, são poucos alunos oriundos da escola pública. 

 

Jovem D: Não, eu discordo, porque tem o IFPI que é uma boa escola pública. Mas é 

claro que tem uma disparidade entre as escolas particulares e públicas.  

 

Diálogo 3 
 

Jovem G: O Ensino de qualidade é concentrado em poucas escolas. No ensino 

fundamental da minha escola, as notas no IDEB eram boas, mas no ensino médio não. 

Porque no fundamental era responsabilidade do município e o médio era do governo. 

As aulas, que eram para começar às 7h, só começavam mesmo às 7:30h. 

 

Jovem H: Algumas escolas focam no ensino infantil e daí vão selecionando os alunos 

de acordo com as notas. Eu estudei em escola pública e privada. Na escola particular 

era focado o vestibular. No IFPI, o ensino era mais social. Com relação ao ensino, do 

professor dar aula mesmo, eu prefiro a escola particular. Mas o IFPI dá muita 

oportunidade aos alunos com relação ao esporte, também alguns professores tentam 

valorizar a atualidade com os conteúdos e com os movimentos sociais. Também no 

IFPI, os professores têm um currículo muito bom. 

Na oportunidade que tiveram de se expressar pela linguagem falada, os jovens 

dialogaram muito e as interferências da pesquisadora foram mínimas, o que pode indicar que 

os jovens costumam conversar a respeito da situação educacional do estado, da cidade e do 

Brasil. Percebeu-se, pelos tons das falas, que expressavam sua insatisfação com o que foi dito 

na matéria do jornal, em relação ao fato de Teresina estar entre as melhores cidades do Brasil, 

                                                             
90 Munícipio localizado no norte do Estado do Piauí. Possui uma escola da rede estadual que tem se destacado em 

aprovações no ENEM e já teve dois alunos que representaram o Piauí no programa Soletrando, um concurso de 

uma TV nacional que visa premiar o jovem que se destacar em soletrar corretamente as palavras, o que lhe conferiu 

grande mídia. 
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segundo os indicadores educacionais. Contudo, uns poucos jovens concordaram e reafirmaram 

o que foi escrito no jornal.  

Os conceitos científicos e cotidianos puderam ser observados nas falas dos jovens. Há 

maior naturalidade na linguagem falada, de modo que poucas vezes nos grupos de discussão os 

jovens se expressaram com notável rigor científico. Isso é explicado por Vygotsky (2000, p. 

218): “do ponto de vista dialético, os conceitos não são conceitos propriamente ditos na forma 

como se encontram no nosso discurso cotidiano. São antes noções gerais sobre as coisas”.   

Em suas experiências, Vygotsky (2000) chama a atenção para o tipo de ensino em que 

prevalece a transmissão direta dos conceitos, o que não estimula a construção do pensamento. 

Nessa acepção, os alunos costumam apenas verbalizar de forma vazia o que o professor 

transmitiu e, desse modo, não conseguem o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. São palavras ditas e repetidas sem a formulação de um conceito científico, o que 

pode ser comprovado, posteriormente, quando se pergunta aos alunos o que aprenderam com 

um assunto qualquer e na maioria das vezes eles expressam apenas um conceito cotidiano ou, 

simplesmente, negam-se a responder, por não saberem do que se trata. 

De forma geral, os conceitos científicos expressos estavam, predominantemente, 

vinculados à qualidade da educação, à gestão pública e às diferenças socioeconômicas 

existentes entre os sistemas público e privado de educação, ao passo que os conceitos cotidianos 

estavam bem atrelados à ideia de que a educação de Teresina corresponde ao que foi dito na 

matéria do jornal.  

Na sequência, a segunda questão da atividade procurou identificar o porquê da mudança 

de paisagem pela qual passa o rio Poti, em Teresina, em determinadas épocas do ano por causa 

do intenso processo de poluição que gera a eutrofização. Para tanto, pediu-se aos jovens que 

observassem duas imagens (Figura 6): uma apresentava o rio Poti, na altura da ponte Juscelino 

Kubistchek (Ponte da Av. Frei Serafim), no período de cheia do rio, e na segunda imagem o 

mesmo rio, encoberto de aguapés,91 na altura da ponte Mestre Isidoro França (Ponte Estaiada). 

 

 

 

                                                             
91 Em Teresina, essa planta aquática, no período de maior estiagem, costuma cobrir o leito do rio Poti, colaborando 

para o processo de eutrofização, processo pelo qual um ecossistema aquático sofre com o aumento das taxas de 

nutrientes, em especial o fosfato e o nitrato. 
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Figura 6 - Imagens do rio Poti, em Teresina, utilizadas na atividade de verificação de 

conhecimentos aplicada aos jovens – 2015  

1             2  

Fonte: Fotografia 1 - Sem legenda. Disponível em: <https//encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTd80dl5NdZhknx71d8xiHiocyhS8h_to7iv90MXRFnYSbEKpBsxrASi

DIMA> Acesso: 1º dez. 2015. Fotografia 2 – Proliferação de plantas aquáticas, resultado da poluição no rio Poti 

(Gil Oliveira). Disponível em: <http//g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/02/após-quatro-meses-da-acao-do-mpf-

aguapes-serao-retirados-do-rio-pot.html>. Acesso em: 5 dez. 2015. 

Dezesseis por cento dos entrevistados atribuíram à população a responsabilidade pela 

intensa poluição, como se pode observar nessas respostas:  

Linguagem escrita 

Essa transformação acontece porque as pessoas não gostam de limpeza e não ligam 

para a natureza, sabemos que esse tipo de planta sobrevive de sujeira, as pessoas 

acham que é apenas dever do Estado/Governo cuidar desse tipo de problema, 

esquecendo de suas responsabilidades como cidadãos. É vergonhoso o rio chegar 

nessa situação (Jovem do curso de Pedagogia). 

 

Entendo que isso inicia-se pelo desrespeito à natureza, falta de preservação de um bem 

tão precioso – a água, depois seria o descaso da maioria da população, não só das 

autoridades, pois penso que não é uma prioridade cuidar desse rio. Acredito que os 

interesses individuais se sobrepõem aos coletivos (Jovem do curso de Pedagogia).  

 

Sob esse mesmo ponto de vista, jovens do curso de Engenharia Elétrica e Matemática, 

respectivamente, responderam: 

Linguagem escrita 

Essa transformação no rio Poti se deve à poluição que os moradores, a sociedade, 

geram nas proximidades e que vai aumentando, até chegar no período do verão, 

quando crescem muitas plantas ao redor do rio e fica impossível escoar alguma coisa 

das proximidades. 

 

Devido à busca desenfreada por capital (dinheiro), que leva à exploração das riquezas 

naturais, isso leva à poluição do meio ambiente e, como consequência também, ao 

desequilíbrio do meio ambiente, o que prejudica a sociedade. 

Nove vírgula um por cento referiram-se ao poder público como o principal responsável 

pelos problemas de poluição do rio, como se vê nessas concepções:  

Linguagem escrita 

O descaso do poder público com a coisa pública. A corrupção está atrelada a valores 

subjetivos de alcançar riquezas ao bel prazer enquanto que a consciência sensível às 
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questões de todos não diz respeito a nossos representantes políticos. Que deveriam ser 

a ética consciente do meio, a todos (Jovem do curso de Pedagogia). 

 

Por um descaso do governo em fazer uma limpeza com maior frequência para 

prolongar a vida do rio (Jovem do curso de Pedagogia) 

Seguem as posições dos alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Engenharia Elétrica 

e Matemática, respectivamente: 

Linguagem escrita 

Poluição e possível descaso por parte da prefeitura de Teresina e dos próprios 

moradores da cidade. O rio Poti, além de compor um dos nossos pontos turísticos, é 

um sistema natural que deveria ser cuidado e preservado. 

 

A população e, principalmente, os governantes não apresentam responsabilidade e 

desprezam milhares de litros de esgoto não tratado, causando a eutrofização, que 

acontece devido a uma deficiência no processo de destinação dos esgotos sanitários 

na capital piauiense. Com isso, matéria orgânica é jogada no rio Poti sem nenhuma 

seleção, fazendo com que haja um aumento exagerado de oxigênio e surgindo 

aguapés. 

 

Porque o governo do Piauí não constrói empresa de saneamento para tratar os esgotos 

que são jogados no rio, com isso o rio fica cheio de aguapé, o que vai causando a 

morte do rio. Em Teresina só temos uma indústria de tratamento de esgoto que se 

encontra da zona Leste. 

Sessenta e seis vírgula quatro por cento referiram a poluição e os danos ambientais 

resultantes, como é possível observar nesses argumentos de dois alunos do curso de Pedagogia: 

Linguagem escrita 

Ocorre devido à poluição dos rios, que é um grande problema da cidade. 

 

Bem, como podemos observar normalmente o rio fica de certa forma limpo, no 

período de chuva onde a correnteza da água é intensa; já na Figura 2 acontece pelo 

assoreamento nos rios, a poluição e até mesmo a falta de chuva.  

Há, ainda, a resposta de um jovem do curso de Medicina Veterinária: 

Linguagem escrita 

Essa transformação se deve à poluição do rio, despejo de resíduos tóxicos e lixos nos 

rios, fazendo com que cresçam as plantas aquáticas, provocando a mortalidade das 

algas, morte dos peixes devido ao processo de eutrofização que impede a entrada de 

luz para as algas fazerem fotossíntese. Assim só é produzido gases tóxicos que acabam 

por matar os peixes. 

Nesse mesmo grupo de 66,4%, alguns deram indícios de que o conceito de eutrofização 

estava vinculado ao de poluição, observa-se, por exemplo, o que um jovem do curso de 

Engenharia Elétrica escreveu:  

Linguagem escrita 

Ocorre devido ao acúmulo de matéria orgânica que é proveniente de esgoto que são 

lançados diretamente sem tratamento adequado no rio. Dessa forma, a matéria 

orgânica gera o aparecimento de plantas e algas que cobrem a superfície dos rios a 
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fim de consumir essa matéria orgânica. A esse fenômeno é dado o nome de 

eutrofização.  

Em 10,6% das opiniões dadas para essa questão, os alunos conseguiram apontar o 

fenômeno da eutrofização como sendo a causa do problema. Lembra-se que estão incluídas as 

afirmações que atribuíram à poluição ou ao poder público tal responsabilidade.  

Noutro ponto de vista, um aluno do curso de Engenharia Elétrica escreveu que tinha 

dúvidas quanto às causas do problema de eutrofização no rio Poti e atribuiu essa falta de 

conhecimento ao ensino que teve na escola, conforme suas palavras: “Acredito que seja por 

eutrofização, mas meu conhecimento básico de Geografia foi precário (sim, sou aluno de escola 

pública)”. 

  Nos grupos de discussão, as opiniões foram semelhantes, contudo, para essa questão, 

poucos jovens conseguiram elaborar o conceito de eutrofização, termo mais adequado para 

denominar a causa decorrente da transformação que o rio Poti passa por ocasião do período de 

maior estiagem (setembro a dezembro). Grande parte atribuiu o problema à poluição e ao 

descaso das autoridades.  

Os diálogos, por sua vez, revelaram maior proximidade com os conhecimentos 

cotidianos: 

Diálogo 4 

Jovem I: Porque o rio não consegue vencer os problemas ambientais. O homem avança 

tecnologicamente, mas não consegue acabar com a poluição. 

Jovem J: Eu acho que é porque o rio é muito poluído. Não tem água para levar o rio, 

por isso fica cheio de aguapés. Os fatores são: a poluição e tem muitos esgotos, 

principalmente no rio Poti, daí vai se acumulando a poluição e o rio não tem tanta 

água para levar. 

 

Diálogo 5 

Jovem L: Eu tinha o pensamento de que a população é culpada. Mas, muitos fazem 

campanha para mudar e quem tem maior chance de mudar são os governantes, mas 

não fazem.  

Jovem M: Por causa da eutrofização, há o aumento de matéria orgânica que oxigena a 

água e apenas uma espécie de plantas fica nos rios.  

 

Diálogo 6 

Jovem N: A cidade não tem uma rede de esgoto. Não tem a capacidade suficiente para 

tratar o esgoto. Tem uma lagoa de tratamento na zona sul mal planejada.  

Jovem O: No Mocambinho92: a lagoa é ponto turístico. 

Jovem N: Porque não tem tratamento de esgoto. Se deixar o rio assim, ele vai morrer. 

Muitos jogam qualquer coisa na pia que depois vai parar no rio. Outros selecionam o 

lixo, mas o gari mistura tudo. 

 

Diálogo 7 

Jovem P: Não lembro...  

                                                             
92 Bairro localizado na zona Norte de Teresina e que fica próximo do rio Poti. 
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Jovem Q: Isso é poluição.  

Jovem P: Eu acho que é o descuido na coleta do lixo da cidade. 

Jovem P: Ainda tem hoje?   

Jovem Q: Tem sim. Se passar na ponte agora, não tem muito. Mas o rio está com o 

odor bem forte, parece catinga93 de peixe morto. 

Jovem R: O aguapé é uma solução para acabar com a poluição e depois acaba sendo 

um problema. Gera uma reação em cadeia, pois o rio não consegue ter oxigênio e os 

animais morrem. Eutrofização, lembrei! 

Constatou-se que prevaleceu nas construções escritas a formação de conceitos 

científicos, embora na linguagem falada fosse identificado maior grau de conceito cotidiano. 

As expressões que indicaram conceitos cotidianos demonstram que os conhecimentos dos 

jovens estariam aquém do que teria sido ensinado em ambiente escolar, isto é, não houve 

aprendizado de certos conceitos científicos ao concluir a escola básica. Contudo, o 

conhecimento cotidiano tem sua função na construção de conceitos, conforme Vygotsky (2000, 

p. 349): 

O conceito espontâneo, que passou de baixo para cima por uma longa história em seu 

desenvolvimento, abriu caminho para que o conceito científico continuasse a crescer 

de cima para baixo, uma vez que criou uma série de estruturas indispensáveis ao 

surgimento das propriedades inferiores e elementares do conceito. De igual maneira, 

o conceito científico, que percorreu certo trecho do seu caminho de cima para baixo, 

abriu caminho para o desenvolvimento dos conceitos espontâneos, preparando de 

antemão uma série de formações estruturais indispensáveis à apreensão das 

propriedades superiores do conceito. Os conceitos científicos crescem de cima para 

baixo através dos espontâneos. 

 As palavras de Vygotsky indicam que esses dois conceitos coexistem, no sentido de que, 

da mesma forma que um conceito espontâneo abriu caminho para a construção de conceitos 

científicos, os conceitos científicos deixam margem para a formação de novos conceitos 

espontâneos. Para o ensino de Geografia, tal coexistência é fundamental, na medida em que os 

jovens, ao responderem às questões da atividade, conseguiram relativizar em suas respostas, ou 

seja, por mais que prevalecesse a forma empírica, há alguns elementos que identificam o 

conhecimento tipicamente geográfico, o que demonstra a importância da Geografia na escola, 

para que os conhecimentos cotidianos sejam também compreendidos pelos sujeitos sob a 

perspectiva do conhecimento científico. 

Mas qual a relação dos conceitos científicos e cotidianos com o conhecimento que os 

jovens têm da cidade? A preocupação com esse foco da pesquisa levou à elaboração de questões 

específicas sobre ele para orientar as atividades, conforme apresentado a seguir. 

 

                                                             
93 Palavra utilizada para referir-se ao mau cheiro. 
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4.3 Os conhecimentos dos jovens sobre as questões urbanas 

  Na atividade, as duas outras questões buscaram compreender os resultados obtidos por 

ocasião da primeira etapa, quando foram aplicados os questionários. Ao verificar as implicações 

das informações obtidas, percebeu-se que um aspecto que mais marcava os conhecimentos 

(científicos e cotidianos) dos jovens sobre a cidade de Teresina era a percepção do calor. Outro 

aspecto referente aos questionários foi que a maioria dos jovens apresentou dificuldade em 

compreender as informações contidas no mapa de Teresina. Nessa medida, foram colocadas 

duas questões: uma que tratou sobre o conhecimento das representações cartográficas dos 

jovens e a outra, acerca da cidade de Teresina.  

Em virtude disso, a questão sobre o mapa constituiu-se a maior e mais complexa da 

atividade, haja vista que eram três perguntas para essa questão, que teve o foco em um mapa 

mudo. Entende-se que, para realizar a leitura de qualquer mapa, é necessário ter diferentes 

conceitos geográficos, sobretudo o de espacialidade, e que o mapa é um signo muito presente 

nos estudos geográficos.  

Nessa premissa, a primeira pergunta foi sobre quais cidades os jovens poderiam 

mencionar ao ver as localizações sugeridas, no mapa94 (Figura 7). Os jovens poderiam 

responder citando diferentes cidades para cada localização sugerida pelas letras em destaque no 

mapa. 

Figura 7 - Mapa utilizado na quarta questão da atividade para a verificação de conhecimentos 

 

Fonte: Elaborado a partir de mapa mudo.  Disponível em: <https//il4.googleusercontent.com/proxy/ _1japt-

4s8wolsjfUOoP2KXLyNiv43iErc_lkXzn-cw=w536-h274-nc>. Acesso em: 5 dez. 2015. 

                                                             
94 A compreensão visual do mapa, por mais que não apresente os elementos cartográficos comuns aos mapas 

sistematizados e publicados em livros didáticos, por exemplo, pode expressar conhecimentos geográficos 

adquiridos na escola. Nesse aspecto, as palavras de Richter (2011, p.156) são oportunas: “é fundamental 

reconhecermos que, ao representar as vias na construção dos mapas, os alunos expressam seus conhecimentos de 

localização espacial”. 
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Na segunda pergunta, dentre todas as cidades citadas por eles, foi solicitado que 

escolhessem pelo menos três cidades, para que comentassem os aspectos do espaço urbano 

delas, de acordo com o que eles aprenderam na escola e/ou aprenderam fora do ambiente 

escolar. Nesse sentido, pediu-se que deixassem clara essa informação. 

A terceira pergunta teve como objetivo analisar o nível de compreensão dos jovens 

concernente à linguagem do mapa e se essa compreensão poderia, de algum modo, ter 

influenciado nas respostas dadas à primeira e à segunda questões. Para tanto, as perguntas 

foram: qual título você daria a esse mapa? Quais outras informações ou detalhes você 

acrescentaria a esse mapa, para que este pudesse ficar mais claro?  

Assim, as informações foram organizadas em dois pontos principais: o primeiro 

apresenta as informações dadas pelos jovens referentes à localização dos pontos no mapa e as 

cidades escolhidas por eles para explicar os aspectos urbanos e trechos dos grupos de discussões 

que foram denominados por diálogos entre os jovens. O segundo ponto diz respeito ao 

entendimento do mapa a que tiveram acesso para responder aos aspectos já mencionados para 

o primeiro ponto.  

Foi esclarecido que o jovem não precisaria citar exatamente o nome da cidade em que 

o ponto estava, mas o de uma próxima ou que estivesse coerente com a localização no mapa. 

Assim, foram colocadas oito letras distribuídas em diferentes continentes do globo. Trata-se de 

suscitar o conhecimento adquirido pelos jovens sobre cidades diferentes no mundo. Por essa 

concepção, foi solicitado que os jovens escolhessem três cidades para expressarem seu 

pensamento em referência às condições urbanas das cidades por eles escolhidas. 

De forma geral, as cidades mais citadas pelos jovens para expressarem suas opiniões no 

que diz respeito a esses espaços urbanos foram em sua maioria cidades brasileiras (34,4%), 

seguidas das cidades europeias (22%), norte-americanas (22%), asiáticas (12,6%), as da 

Oceania (5,7%) e as sul-americanas (2,2%) – exceto as brasileiras, que foram destacadas em 

separado. As cidades mais indicadas pelos jovens foram: Nova York – EUA (12%), Manaus – 

Brasil (9,1%), Lisboa – Portugal (6,8%), Pequim – China (5,1%), Washington – EUA (4%), 

São Paulo – Brasil (3,4%), Londres – Inglaterra (2,8%) e Teresina – Brasil (1,7%). As demais 

cidades somaram juntas 55,1%. Há de se destacar que 1,1% dos jovens escolheram cidades 

africanas para apontar as características urbanas, conforme o Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - As cidades mais escolhidas pelos jovens universitários para comentarem sobre os 

aspectos urbanos – 2015 

   
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas atividades aplicadas para esta pesquisa (2016). 

As informações obtidas foram descritas e analisadas conforme os seus aspectos em 

comum, com a meta de entendê-las e apontar o pensamento científico e/ou do cotidiano dos 

jovens. Entretanto, conforme o Gráfico 10, muitos jovens não conseguiram responder e 

deixaram a questão em branco. 

Gráfico 10 - Respostas em branco dadas pelos jovens universitários, de acordo com a 

localização dos pontos no mapa mudo – 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nas atividades aplicadas para esta pesquisa (2016). 

 Quanto a isso, a letra A no mapa poderia representar uma cidade dos Estados Unidos da 

América, especificamente, dentre as que estão mais na porção leste. Cinquenta e cinco por cento 

escreveram nomes de cidades americanas, sendo as mais citadas Nova York, com 22,8%, 
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Washington, com 12,9%, e Miami, com 5,5%. As outras cidades citadas foram: Las Vegas 

(3%); Dallas (1,8%); Los Angeles (1,8%); Orlando, Kansas (1,8%); Nova Orleans (1,8%); 

Boston (1,2%); Chicago (1,2%); e, com 0,6% cada uma, Atlanta e São Francisco. Vale ressaltar 

que Nova York fica mais ao norte do ponto de localização A do mapa mudo. Já Washington 

poderia ser uma das cidades que o ponto indicava. 

 Doze vírgula um por cento indicaram um estado americano como se fosse uma cidade, 

ou seja, há fortes indícios de que os participantes não sabiam que o nome citado por eles referia-

se a um estado e não a uma cidade. Nesse caso, os estados mencionados foram: Texas (3,8%); 

Flórida (3,5%); Califórnia, Missouri, Carolina do Sul, Nova Jersey, Uthan, Arizona, Alabama 

e Nevada (cada um com 0,6% das respostas citadas).  

 Oito por cento dos jovens foram mais generalistas, mas com a localização aproximada, 

como por exemplo quando foi dito que o ponto A ficava nos Estados Unidos (7,4%) ou na 

América do Norte (0,6%). Já 5,4% sinalizaram países diferentes, mas também localizados na 

América do Norte, como o México, com as cidades de Guadalajara, Acapulco e Cidade do 

México (3,1%); e o Canadá, com as cidades de Toronto e Quebec (2,3%).  

 Dezessete vírgula sete por cento deixaram a questão sem uma resposta. Dentre eles, um 

aluno do curso de Pedagogia assim se posicionou: “Não respondi, devido a minha dificuldade 

de não ter aprendido a saber identificar os países no mapa sem que venham com o nome 

informado”. Outros jovens não conseguiram responder, provavelmente por falta de motivação 

ou porque não costumam participar de pesquisas em que as perguntas requerem um pensamento 

voltado para a subjetividade. Já 1,8% designou que o ponto A estaria na Austrália, na América 

Central ou em Buenos Aires. Para os casos dos que deixaram a questão em branco e os que não 

conseguiram identificar uma cidade na América do Norte, pode-se afirmar que não conseguiram 

construir adequadamente o conceito de cidade, nem de localização delas nessa representação 

da localização no mapa. Vale lembrar que nem todos os jovens observaram a solicitação de 

informar se o que estavam expressando por escrito era um conhecimento obtido em ambiente 

escolar ou no cotidiano. Tal situação pode ser observada nos seguintes exemplos: 

Linguagem escrita 

Nova Iorque, uma cidade de negócios, onde o turismo está mais voltado para o 

comércio e devido às quantidades de lojas – informações que aprendi em filmes” 

(Jovem do curso de Pedagogia). 

 

(Escola)95 Nova Iorque, aspectos urbanos modernos, grandes prédios. Nova Iorque: 

cidade movimentada, devido às bolsas de valores e às universidades de 

                                                             
95 Escola: quando o jovem considerou sua resposta associada ao conhecimento obtido na escola. 
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reconhecimento mundial, um dos polos econômicos dos Estados Unidos 

(conhecimento fora do ambiente escolar) (Jovem de Engenharia Elétrica). 

 

Nova Iorque é uma cidade global, também uma megacidade, alta densidade 

demográfica e bastante desenvolvida economicamente (escola e fora do ambiente 

escolar) (Jovem de Engenharia Elétrica). 

 

(Fora do ambiente escolar). Os aspectos do espaço urbano de Nova Iorque: lá na 

cidade de Nova Iorque é muito diferente do Brasil, por fazer parte de um país 

desenvolvido, lá tem segurança, saneamento urbano, as ruas são limpas, as pessoas 

são educadas, porque isso também interfere muito na aparência da cidade. A 

infraestrutura de lá também é ótima e tudo parece organizado (Jovem de Engenharia 

Elétrica). 

 

Washington: bem desenvolvida, planejamento impecável, capital dos EUA (Jovem do 

curso de Medicina Veterinária). 

Washington é a capital dos EUA, um dos países mais fortes, tanto na economia, 

quanto em questão bélica. Além de ser um importante centro político para o país 

(aprendi na escola) (Jovem de Engenharia Elétrica). 

 

Washington DC, capital dos EUA, um dos locais mais protegidos e importantes do 

mundo, uma cidade bem antiga e com características arquitetônicas bem variadas, 

desde o período colonial como do atual (grande influência neoclássica), vida e escola 

(Jovem do curso de Direito). 

 Na linguagem falada, percebeu-se que muitos jovens, ao verem novamente o mapa, 

antecipadamente o criticaram por não ter legenda, título e nome dos continentes e países, 

características que estão habituados a ver nos mapas as referências cartográficas completas. Ao 

que tudo indica, os jovens que sentiram dificuldade em apontar nome de cidades no mapa teriam 

alcançado um desempenhado melhor caso houvesse essas informações. Em outras palavras, até 

certo ponto eles possivelmente dominem o objeto (mapa), se de modo igual forem auxiliados 

por essas informações claramente identificadas nele. Paralelamente, se os jovens tivessem o 

hábito de realizar a leitura de mapas, as dificuldades teriam sido, em grande parte, superadas. 

 Mas e o que dizer de localizar o Brasil e suas cidades em um mapa, já que, pelas 

orientações curriculares, deveria ser um dos mapas mais utilizados? Ademais, é possível ter 

fácil acesso ao mapa do Brasil, prontamente encontrado em repartições públicas, escolas de 

modo geral, exposição midiática e outros. Nessa medida, colocou-se no mapa mudo o ponto B 

que poderia representar uma cidade no norte do Brasil, mais próximo do Estado do Pará e 

Amapá. 

 Dez vírgula um por cento não responderam. Quarenta e quatro vírgula quatro por cento 

referiram cidades do Norte do Brasil, sendo as mais mencionadas: Manaus,  AM, com 16%; 

Belém, PA, com 14,5%; e Macapá, AP, com 5,3%; as cidades de Boa Vista, RR, Porto Velho, 

RO, Palmas, TO, Rio Branco, AC, Altamira, PA, e Marabá, PA, somaram os demais 8,6%. 

Dezessete vírgula quatro por cento mencionaram os Estados da região Norte, os quais foram o 



179 

 

Pará (4,8%), o Amapá (2,9%), e os estados de Amazonas, Rondônia e Tocantins, que 

representaram juntos os 9,7% restantes.  

 Vinte e oito vírgula um por cento não conseguiram localizar o ponto B na região Norte 

do Brasil. Desses, 18,3% mencionaram que o ponto B estaria na região Nordeste e aludiram 

principalmente a cidade de São Luís (4,3%), seguida das cidades de Teresina (3,3%) e Fortaleza 

(2,4%). Cerca de 2,9% alegaram os nomes das cidades piauienses Oeiras, Floriano, Picos e 

Jerumenha. Outras cidades do Nordeste (5,4%) foram lembradas: Recife, PE, João Pessoa, PB, 

Santa Inês, MA, Aracaju, SE, Timon, MA, Bacabal, MA. Seguindo esse desvio, 9,8% situaram 

o ponto B na região Centro-Oeste, Sudeste ou Sul do Brasil. Os nomes das cidades de Goiânia, 

GO, Cuiabá, MT, Brasília, DF, São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ, Belo Horizonte, MG, e o 

estado do Paraná poderiam ser o ponto B, segundo os entrevistados.  

A cidade mais escolhida pelos jovens para tratar das questões urbanas foi Manaus: 

 

Linguagem escrita 

Manaus, cidade precária, de acordo com os estudos em sala de aula que apontam fome, 

falta de saneamento básico (Jovem do curso de Educação Física). 

 

Manaus (conhecimento na escola), cidade bastante úmida com clima equatorial, onde 

está se industrializando nos últimos anos (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

 

Manaus possui um imenso vazio demográfico e pouca urbanização (Jovem do curso 

de Direito).  

Manaus, cidade de destaque à Zona Franca de Manaus, um dos polos tecnológicos do 

país (fora da escola) (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

Contudo, apesar de não estarem devidamente localizadas no ponto em questão, as 

cidades de Teresina e Floriano foram lembradas pelos jovens. Algumas opiniões foram 

selecionadas: 

Linguagem escrita 

Teresina, capital piauiense não tão desenvolvida, conhecida como cidade verde 

(Jovem do curso de Educação Física).  

 

Teresina é uma cidade planejada e bem organizada (Jovem do curso de Educação 

Física). 

 

Teresina, além do comentário é mais de observação que propriamente de estudo. As 

cidades mencionadas aqui apresentam problemas desafiadores. Transporte coletivo, 

saneamento básico (Jovem do curso de Pedagogia). 

 

Floriano, aproximadamente 77 mil habitantes, infraestrutura mediana com poucos 

pontos de lazer, criminalmente aumentando muito. Jerumenha, aproximadamente 14 

mil habitantes, infraestrutura baixa, pouquíssimos pontos de lazer, cidade pacata. 

Oeiras, aproximadamente 40 mil habitantes, infraestrutura baixa, cidade tranquila 

(fora do ambiente escolar) (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 
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 Percebe-se que os jovens fizeram referência às cidades de acordo com as que lembravam 

ou em que viveram, tais como Teresina, Floriano e Oeiras (muitos jovens sujeitos desta pesquisa 

são piauienses), mais do que o que realmente se lhes estava sendo questionado: a localização 

de uma cidade na região Norte do Brasil. Nesse âmbito, em que medida os jovens construíram 

conhecimento a respeito da localização geográfica das cidades brasileiras? Quais seriam as 

razões para o fato de os jovens citarem cidades que estão no Sul, região geograficamente oposta 

à localização dada pelo ponto B? O seguinte diálogo transcrito dos grupos de discussão é 

esclarecedor: 

   Diálogo 8 

Jovem V: Eu acho que a Geografia contribui para o nosso cotidiano, nas nossas 

vivências, no dia a dia influencia muito. Dependendo de como o professor passou e 

nós absorvemos. 

Jovem W: Eu penso que a formação inicial é voltada para o vestibular, na escola. A 

maioria das escolas ensina a Geografia para o vestibular e não para o cotidiano. 

Terminei em 2012 o Ensino Médio. Hoje eu não sei quase nada, eu já esqueci. 

Jovem X: O método que se utiliza muito é o associativo para decorar e fazer a prova, 

sempre se importando com o resultado. Como os mapas, eu decorei as regiões, mas 

não tenho visão espacial. 

Jovem Z: Já eu acho que, de modo geral, eu gostei do meu Ensino Médio. Estudei no 

IFPI da zona Sul de Teresina e fui feliz. Apesar de ser uma escola pública, os 

professores são qualificados. Tinha regras. 

Jovem A1: A educação não se resume apenas ao professor. Depende da infraestrutura, 

apoio, direção, governo, especialmente, na escola pública. 

 A linguagem escrita para a localização do ponto B revela que o conceito de cidade 

localizada na região Norte brasileira, para a maioria dos jovens, nessa questão, permanece do 

cotidiano, quase sem traços de um conceito científico, e as razões dadas pela linguagem falada 

dos jovens esclarecem que, em grande medida, não tinham aulas voltadas para a prática de 

leituras de mapas, o que influenciaria a identificação das cidades brasileiras neles.  

 O ponto D, que ficou na região sul da América do Sul, foi com mais acerto identificado 

pelos jovens, dado que poderiam ser cidades da Argentina, do Uruguai e, até mesmo, do sul do 

Brasil. Nesse sentido, 47% indicaram o nome de cidades, as quais, com maior 

representatividade, foram: Porto Alegre, Brasil (13,4%), Buenos Aires, Argentina (7,9%), 

Montevidéu, Uruguai (11,1%) e Florianópolis,  Brasil (3,1%). Outras cidades que somaram os 

demais 11,5% foram Punta del Leste, no Uruguai; Assunção, no Paraguai, São Paulo, 

Blumenau, Joinville, Curitiba e Caxias do Sul, no Brasil. 

 Para o ponto de localização D, 8,7%, referiram-se a algum país da América do Sul, como 

Equador, Peru, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já outros 14,3% referiram-se a estados 

brasileiros, sendo o mais lembrado o Rio Grande do Sul (9,5%). Também foram lembrados os 

estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo e Paraná. Três por cento indicaram 
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cidades do Norte e do Nordeste brasileiro, tais como Rio Branco e Natal, e 27% dos que 

participaram deixaram essa questão sem resposta.  

 Quanto às cidades pelas quais eles optaram para comentar os aspectos urbanos, 

prevaleceu a escolha pela cidade de São Paulo para o ponto D, por mais que ela não estivesse 

de acordo com a localização desse ponto (D), no mapa. A impressão é que os jovens sabem se 

expressar melhor no que diz respeito à cidade de São Paulo em relação às outras cidades, 

sobretudo as que realmente estariam localizadas no ponto D, o que pode ter contribuído para 

que a escolhessem. Assim, os jovens se expressaram: 

Linguagem escrita 

São Paulo, por ser polo industrial brasileiro, possui um grau de urbanização bastante 

elevado com grandes números de prédios e de veículos circulando. Em decorrência 

disso o nível de poluição é alto e acarreta em muitas doenças respiratórias. Por outro 

lado, também atrai muitas pessoas em busca de emprego, pois oferece um maior leque 

de oportunidades (Jovem do curso de Educação Física). 

 

A cidade de São Paulo é, de forma geral, muito organizada quando falamos da capital, 

porém, quando pensamos que a periferia (ou famílias) estão muito próximas ao centro 

urbano, o quão necessário ainda pensar na otimização do espaço urbano da cidade. 

Quando criança, ouvia muito falar que São Paulo era a cidade certa para se viver, 

porém, quando conheci, optei por não morar na cidade certa, muito tumulto (Jovem 

do curso de Engenharia Elétrica). 

 

São Paulo: grande metrópole, com muitos prédios, mas cheia de pobreza (Jovem do 

curso de Pedagogia). 

Mas por que os jovens tiveram melhor êxito na identificação da localização do ponto D, 

que ficou no extremo Sul da América do Sul? Em que medida estaria imbuído o papel dos 

orientadores curriculares, das provas do ENEM e dos livros didáticos? Conforme já anunciado 

em capitulo anterior, as regiões Sudeste e Sul do Brasil são mais mencionadas que as regiões 

Nordeste e, principalmente, a região Norte, especificamente, quando se trata do livro didático. 

Corroborando esse pensamento, tem-se a fala em um grupo de discussão de um jovem (jovem 

M) que diz: “Não vai cair no vestibular, então não tinha na escola. Depois do ENEM, pronto, 

acabou muito o ensino do Nordeste e não tem mais a Geografia do Piauí”. Com tal 

característica, é mais provável que os conceitos geográficos são mais associados aos 

acontecimentos e estudos realizados sobre as regiões Sul e Sudeste. Isso se reflete em sala de 

aula e, por conseguinte, no que os jovens construíram em seu pensamento. 

 O conhecimento das cidades asiáticas parece ser mais precário ainda, se comparado às 

outras respostas: 65,5% dos participantes não se posicionaram sobre um possível nome de 

cidade que poderia representar o ponto C, que ficou posicionado mais à costa Sul da China, na 

localização no mapa. Desse percentual de 65,5 %, 47% das questões ficaram em branco; 14,8% 

disseram que poderia ser uma cidade na Ásia, Japão, China ou Índia. Três vírgula sete por cento 
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atribuíram a localização do ponto C a uma cidade da Europa ou das Américas. Para isso, 

valeram-se das cidades de Istambul, na Turquia, Zagreb, na Croácia, Quebec, no Canadá, 

Argentina, em Buenos Aires, e o continente da Antártida. Apenas 34,5% dos jovens 

conseguiram nomear cidades da Ásia. As mais lembradas foram: Pequim, na China, com 

11,7%: Xangai, na China, com 7%, Hong-Kong, na China, com 7%, e Tóquio, no Japão, com 

3,9%. Outras cidades também foram citadas, como: Quioto, no Japão, Nova Déli, na Índia, 

Seul, na Coreia do Sul, e Cingapura, Cidade-Estado (somando juntas 4,9%). Essas cidades são 

também as mais mencionadas nos livros didáticos quando se usa o continente asiático como 

parâmetro, conforme analisado no capítulo anterior. Com relação aos comentários sobre 

aspectos urbanos, destaquem-se os seguintes: 

Linguagem escrita 

Pequim, cidade com uma densidade demográfica bastante densa e economicamente 

crescendo de forma elevada (escola) (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

 

Pequim é uma grande metrópole chinesa marcada pela economia pujante, grande 

população e a presença de grande poluição do ar (na escola e fora) (Jovem do curso 

de Direito). 

 

Pequim possui elevados índices de poluição e grande contingente populacional 

(Jovem do curso de Direito). 

 

Pequim, cidade de grande porte, altamente industrializada e povoada, porém muito 

suja. Cidade Litorânea, marcada pela comunhão de áreas muito antigas com região 

modernas (Jovem do curso de Direito). 

Seul tem grande parque de desenvolvimento tecnológico, por isso é extremamente 

tecnológico (escola), mas há bairros – especialmente de idosos – em que as tradições 

de casas individuais e o pouco uso da tecnologia é mantido (Jovem do curso de 

Direito). 

 Pela linguagem escrita, os jovens expressaram em suas opiniões alguns conceitos que 

assumiram ter adquirido na escola. É possível verificar os conceitos de densidade demográfica, 

metrópole, população, economia e o entendimento de que nos espaços urbanos encontram-se 

diferenças construídas durante o processo histórico de formação da cidade. Notaram-se poucos 

indícios do conhecimento cotidiano, como, por exemplo, a expressão do aluno de Engenharia 

Elétrica: “economicamente crescendo de forma elevada". 

No Ponto E, que ficou localizado na parte sul do continente africano, notou-se que 33% 

dos jovens indicaram países da África de forma geral, porém o país mais mencionado foi a 

África do Sul, com 15,3%. Os demais países citados foram: Egito, Moçambique, Etiópia, 

Angola, Costa do Marfim, Madagascar, Cabo Verde, Senegal e Marrocos. Também foram 

lembradas as ilhas São Tomé e Príncipe. Dezoito vírgula três por cento conseguiram associar 

os nomes de cidades ao ponto de localização, como Johanesburgo (6,7%) e outras. Por sua vez, 
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as menos citadas por eles foram: Luanda, Cidade do Cabo, Maputo e Pretória. 

Contraditoriamente, Madri, na Espanha, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e cidades da 

China foram atribuídas como possíveis locais do ponto E, com o total de 3,7%. Não opinaram 

sobre essa questão 45%.  

 Por conseguinte, a maioria das respostas apontou que os jovens sabiam localizar o 

continente africano e, em alguma medida, lembraram de determinados nomes de países e 

estados. Contudo, predominou a troca do nome de países pelo nome de cidades. Percebe-se que 

prevaleceram, nesse exemplo, os conceitos cotidianos, que, por sua vez, não são 

conscientizados e não foram sistematizados, de acordo com o que expressaram os jovens, ao 

referirem-se aos aspectos urbanos. 

Linguagem escrita 

Luanda, pobreza extrema (Jovem do curso de Educação Física). 

  

Johanesburgo, cidade do Sul africana que apresenta um contraste urbano visível com 

áreas recheadas de prédios e edifícios de grande porte e região de menor estrutura 

(fora do ambiente escolar) (Jovem do curso de Direito). 

 Os pontos F e G representaram localizações no continente europeu. No tocante ao 

primeiro ponto de localização, 54,3% citaram o nome de cidades europeias, com a 

predominância de Berlim (10,8%), Roma (7,9%), Paris (5,7%) e Milão (4,3%). As outras 

cidades mencionadas, que correspondem aos 25,6%, foram: Toscana, Vaticano, Viena, 

Hamburgo, Frankfurt, Barcelona, Munique, Zurique, Praga, Atenas, Talouse, Amsterdã e 

Varsóvia. Em uma das respostas, um jovem citou Hoffenhein, que é o nome de um subúrbio de 

Sinsheim, no estado de Baden-Württemberg, Alemanha, o que revelou saber detalhes dessa 

região. Noutros 6,6%, os participantes referiram-se aos nomes dos seguintes países: Itália, 

Portugal, Espanha, Alemanha, na Europa; e México, Marrocos e Iraque, que estão fora do 

continente europeu. Não responderam a essa questão 39,1%.  

Os comentários para a possível localização do segundo ponto (G) corresponderam a 

38,6% para cidades da Península Ibérica, a saber: Lisboa (26,1%), Madri (8,6%) e Porto (3.9%). 

As cidades de Roma, Genova, Barcelona e Coimbra somadas representaram 4,6% das citações. 

Outros 8,5% participantes assumiram que poderia ser qualquer cidade dos seguintes países: 

Itália, França, Portugal ou Espanha. Um vírgula cinco por cento apontou que poderia ser uma 

cidade nos Estados Unidos e Marrocos. Contudo, vale destacar que 46,8% não responderam a 

essa questão. Os jovens expressaram-se da seguinte forma:  
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Linguagem escrita 

Esse aprendizado veio por um interesse pessoal em Geografia, uma vez que advenho 

de uma escola pública com um nível relativamente baixo de ensino. Praga é a capital 

da República Tcheca, possui uma arquitetura bastante típica, com prédios com 

catedrais arcaicas e interessantes (Jovem do curso de Direito). 

 

Vaticano, uma “cidade-estado”. Aprendi algumas características dela nas aulas de 

História e em um dos livros de Dan Brown (Jovem do curso de Direito). 

 

Berlim, capital da Alemanha e apesar de ter sido dividida na Guerra Fria, possui boa 

infraestrutura, recursos, universidades de ponta (escola) (Jovem do curso de 

Engenharia Elétrica). 

 Algumas opiniões dos jovens deixam clara a origem do aprendizado que tiveram sobre 

cidade: se foi na escola ou fora dela. Convém destacar que há momentos em que os jovens 

conseguem elaborar um conhecimento tipicamente escolar, por mais que optem por afirmar que 

os conhecimentos foram adquiridos fora da escola, e há outros que admitem ter construído o 

conhecimento na escola, mas demonstram mais indícios de ser do tipo cotidiano. De acordo 

com esse raciocínio, seguem as seguintes colocações dos jovens: 

Linguagem escrita 

Lisboa é uma cidade que junta modernidade com tradições em belas paisagens 

históricas. Aprendi todas essas informações fora do ambiente escolar (Jovem do curso 

de Direito). 

 

Lisboa, universidades antigas, arquitetura clássica, diminuição da população nas 

últimas décadas (fora do ambiente escolar) (Jovem do curso de Direito). 

 

Lisboa: capital tranquila, mas não pouco desenvolvida, baixos índices de violência e 

criminalidade (fora da escola) (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

 

Londres, espaço urbano bastante modernizado e principalmente organizado (escola). 

Londres, capital da Inglaterra, cidade bem antiga e desenvolvida (fora da escola) 

(Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

 

Londres possui significativo IDH e conservadorismo por parte da população. Aprendi 

essas informações no âmbito escolar (Jovem do curso de Direito). 

 

Londres, temperatura fria, amena, possui diversos pontos turísticos; influenciado 

pelos países de fronteira e pela cultura europeia. A maioria das informações é 

resultado do aprendizado em ambiente escolar (Jovem do curso de Direito). 

Observa-se que algumas respostas têm conteúdo similar. Por exemplo, quando se trata 

da cidade de Lisboa, um aluno admite que aprendeu na escola e outro diz que o conhecimento 

foi adquirido fora do ambiente escolar. É possível aferir, por mais que haja uma tentativa de 

negar o aprendizado escolar, que conceitos expressos pelos jovens refletem a sistematização, o 

planejamento curricular e as vias de generalidades inerentes ao ambiente escolar. Nesse 

entendimento, recorre-se a Vygotsky (2000), quando este diz que para generalizar é preciso 

adequar funcionalmente todo o conjunto de eventuais operações do pensamento com 
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determinado conceito. Já para o caso contrário, é possível que o jovem tenha tido acesso aos 

conhecimentos escolares, mas não os internalizou a ponto de produzir as generalizações 

necessárias. 

 Para os dois pontos, F e G, notou-se que cerca de 7% dos jovens não conseguiram 

realizar o exercício de citar um nome de alguma cidade que pudesse estar localizada em algum 

país da Europa, entretanto, cerca de 90% dos jovens que responderam demonstraram saber que 

aqueles pontos estavam no espaço europeu do mapa. Essa situação fornece um forte indício de 

que as cidades e o próprio continente europeu são muito mencionados em sala de aula. 

Certamente, a constatação no Capítulo 2 de que as cidades europeias estão entre as mais citadas 

nos livros didáticos pode ser aqui relembrada, bem como a de que os livros didáticos parecem 

repetir os mesmos aspectos de abordagens e formato para explicar os conteúdos, conforme pode 

ser visto no mapa, que apresenta as cidades mais citadas nos livros didáticos pesquisados para 

esta tese no Capítulo 2 e as cidades que os jovens mais citaram ao indicar os pontos no mapa 

(Apêndice I).  

A seguir, um trecho do Diálogo 9, que ajuda a compreender como os jovens veem essa 

questão. 

Diálogo 9 

Jovem B1: Na escola a gente vê mais o mundo. 

Jovem B2: Aprende-se mais do mundo quando se relaciona com o seu local. 

Jovem B3: Os livros de Geografia, eu adoro quando têm imagens. Geralmente, no 

livro tem um conceito tal, mas as informações mais interessantes estão na legenda. 

Jovem B1: Parece que não tem dedicação ao produzi-lo. Por exemplo, se comparar os 

livros de Física com os de Geografia, os de Geografia são muito superficiais. 

Jovem B2: Parece que pegaram um livro da década de 80 e só mudaram as fotos.  

De acordo com o mapa mudo, o ponto H localizava-se na Oceania. Nessa questão houve 

a menor quantidade de participações: 52% não se manifestaram sobre esse item. Em 

contrapartida, 36,6% citaram algumas cidades, tais com Sidney (25,8%), Camberra, Welinton, 

Brisbane, Alice Springs e Melbourne, que juntas somaram 10,8%. Todas são cidades 

australianas. Porém outros (11,4%) propuseram que poderia ser Oceania, Ásia ou os países: 

Japão, China, Hong Kong, Havaí, Paraguai e Oriente Médio. Nesse quesito, a cidade de Sydney 

foi a mais escolhida para tratar dos aspectos urbanos, como se vê nesse exemplo: “Sidney é 

uma cidade conhecida por ter sediado os Jogos Olímpicos e por ter elevado o PIB e grande 

biodiversidade (escola e fora) ” (Jovem do curso do curso de Direito). 

 Do que foi exposto, pode-se questionar: em que medida a falta dos conhecimentos 

geográficos acerca de cidade e dos aspectos urbanos foi reflexo do desconhecimento do 

conteúdo ou da precariedade da leitura do mapa?  
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4.4 Os conceitos formulados pelos jovens a partir da leitura do mapa mudo 

Com objetivo de compreender se os jovens entendiam o mapa em si, se conseguiam 

identificar os componentes do mapa e se esse conhecimento pode ter influenciado em alguma 

medida as respostas dadas pelos jovens nos quesitos anteriores, questionaram-se: qual título 

você daria a esse mapa? Quais outras informações ou detalhes você acrescentaria a esse mapa, 

para que ele pudesse ficar mais claro?  

Influenciados pelas questões anteriores, que estimularam o pensamento em relação às 

cidades e ao espaço urbano, 23,2% sugeriram que o título do mapa estaria relacionado a: 

“Cidades de alguns países” (jovem do curso de Pedagogia); “Aspectos geográficos de cada 

cidade em diferentes regiões” (jovem do curso de Matemática); “Principais cidades da América, 

Europa, Ásia e Oceania” (jovem do curso de Direito); “Cidades e subcidades”, com o título 

assim justificado: “Coloquei o título de subcidades, porque o mapa deveria delinear uma linha 

imaginária entre as cidades com alto índice de desenvolvimento econômico e bom IDH, apesar 

de ver na linha do Equador algo que tenha essa pretensão, mesmo com muitas exceções” (jovem 

do curso de Direito). 

Cinquenta e sete vírgula um por cento afirmaram que poderia ser mapa-múndi, e os 

demais 19,7% sugeriram diversos temas, tais como: “Mapa em branco” (jovem do curso de 

Pedagogia); “Você precisa aprender mais sobre mapas” (jovem do curso de Educação Física); 

“Que lugar é esse? Tente descobrir qual país (para facilitar um pouco) e a cidade” (jovem do 

curso de Matemática); “A desigualdade extrema do globo”. No último exemplo, o jovem assim 

justificou: “esse mapa indica cidades de variados países com uma diferença gritante de 

desenvolvimento humano, riqueza e clima. Vai desde desertos, como os da Austrália, às 

florestas equatoriais como em Belém – PA” (Jovem do curso de Direito). 

 Ao solicitar dos jovens que nomeassem o mapa fornecendo-lhe um título, algumas 

propostas foram:  

Linguagem escrita 
 

Mapa Múndi com marcação de algumas localidades de todos os continentes e suas 

disparidades sociais, políticas e econômicas (Jovem do curso de Direito). 

  

Organização geográfica global (Jovem do curso de Direito).  

 

Mapa Múndi: a maioria são cidades desenvolvidas (Jovem do curso de Educação 

Física). 
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Em referência às informações que os jovens acrescentariam ao mapa em questão, grande 

parte indicou os nomes das cidades e países (33,7%) provavelmente por reflexo das questões 

anteriores. Opinaram da seguinte maneira: 

Linguagem escrita 

Acrescentaria informações sobre países, cidades, estados por cores definiria cada 

região (Jovem do curso de Pedagogia).  

 

Acrescentaria pelo menos o nome de uma das cidades para facilitar a localização dos 

que estão marcados com as letras (Jovem do curso de Pedagogia). 

 

Localização precisa das cidades e o motivo delas merecerem destaque (Jovem do 

curso de Engenharia Elétrica). 

Outros 11,1% afirmaram que utilizariam as legendas, como se verifica nessas palavras:  

Linguagem escrita 

Acrescentaria legendas com cores, para identificar as regiões, assim como hemisfério 

sul e norte. Acrescentaria os trópicos de Câncer e Capricórnio, linha do Equador, 

também Oceano Índico, Pacífico e Atlântico (Jovem do curso de Engenharia Elétrica). 

  

Tudo isso que previamente foi citado, deve ser auxiliado pela presença de legendas. 

Legendas de cores explicando climas. Legendas gráficos sobre população. Legenda 

sobre IDH. Legenda sobre riqueza (Jovem do curso de Direito). 

Oito vírgula oito por cento colocariam cores; 5,5% colocariam escalas; 2,2%, latitude e 

longitude; 3,3%, um título; e 18,8% não responderam a essa questão. Porém, outros 16,6% 

recomendaram, entre outras informações, o que deveria ter:  

 

Linguagem escrita 

Nesse mapa, como informação acrescentaria o grau de poluição, contribuição para o 

meio ambiente (melhoramento), mostrando a realidade vivida em cada cidade, estado, 

país (Jovem do curso de Matemática). 

  

Informações sobre aspectos como população, geologia etc. Informações sobre cada 

cidade relacionado a seus atrativos (Jovem do curso de Direito). 

Outras opiniões foram dadas. Essas que somaram 9,3% trataram de aspectos mais 

relacionados ao aprendizado, como se pode observar nestas colocações:  

Linguagem escrita 
 

Penso que a dificuldade não está no mapa e, sim, na pouca informação que tivemos 

ou como esta foi repassada ou, ainda, a falta de interesse de conhecer mais sobre o 

assunto. A partir de agora irei buscar estudar sobre... agora com outro olhar (Jovem 

do curso de Pedagogia).  

 

Nenhuma – o mapa já é claro o bastante para mim. Não conheço o mapa direito e nem 

se o que pode ser acrescentado e nem o que já está aí. Mas tentei responder tudo que 

sei (Jovem do curso de Matemática).  
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As dificuldades com a interpretação dos mapas também se verificaram por ocasião dos 

grupos de discussão. Ao mostrar o mesmo mapa da atividade para os jovens e lhes perguntar 

que cidades eles conseguiam identificar, muitos se negaram a opinar e os que opinaram foram 

muito sucintos, ao ponto de questionarem o ensino de Geografia que tiveram, o que pode ser 

observado nos seguintes diálogos: 

Diálogo 10 

 

Jovem S: Os professores não conseguem fazer a relação da Geografia com a vida 

cotidiana. 

Jovem U: Eu concordo com ela. É difícil fazer a ligação do que o professor ensina 

com nossa vida. O ensino de Geografia era mais para decorar localização, conceitos 

como montanha...  Não conseguia ver a Geografia no cotidiano. 

Jovem T: Para mim era: estudar, tirar a nota boa e passar para frente.  

Jovem U: Já eu penso que nós somos cercados o tempo inteiro pela Geografia. Ela 

está sempre presente. 

 

Diálogo 11 
Jovem B1: Eu acredito que não é dada atenção e não é fornecido com qualidade o 

ensino de Geografia. Estudei na escola pública e particular. Estudei no IFPI, que é 

considerada uma boa escola pública, e no colégio das irmãs. A atenção que é dada de 

uma escola para outra é diferente.  

Jovem B2: Como conhecimento, a Geografia continua sendo útil de alguma forma. Se 

eu não tivesse deixado de ver essa matéria, não faria falta. A realidade não era 

visualizada. Ficava apenas no papel. 

Jovem D1: Vamos estudar para passar no vestibular! Era o que os professores diziam. 

No Fundamental foi mais prático para poder incentivar a gostar da disciplina e 

associava muito a Geografia com ciências. Depois, nós a associávamos mais com a 

disciplina de História. 

Jovem B1: No IFPI, o professor tentava relacionar o conteúdo com a realidade. O 

problema é que no IFPI não pode um professor ficar na mesma turma, depois de 2 

anos. Por isso, há uma quebra de conteúdos e os professores não conseguem se 

integrar. Cada professor tem a sua metodologia e quer fazer uma retomada, por isso, 

há um atraso dos conteúdos. Mesmo tendo o plano de conteúdos, parecem que eles 

não conversam entre si.  

Jovem F1: Geografia é uma matéria básica de tudo. Para conhecer o local e melhor 

adaptar às situações. Conhecer melhor o espaço. 

Em outros diálogos, pediu-se que os jovens identificassem cidades de acordo com os 

pontos propostos no mapa mudo. A maioria dos jovens que participaram dos grupos de 

discussão restringiu-se a cidades brasileiras, europeias e americanas. Contudo, limitaram-se 

apenas a falar o nome das cidades, e poucas vezes destacaram as características urbanas. 

Predominou a vivência que eles tiveram em algumas cidades, por ocasião de trabalho, lazer ou 

moradia, o que pode ser verificado nos trechos dos diálogos a seguir: 

Diálogo 12 

Jovem C1: Em Curitiba a população é muito educada. Uma cidade bem desenvolvida. 

Jovem C2: Eu gostei muito da cidade de Porto Nacional – achei muito desenvolvida. 

 

Diálogo 13 
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Jovem C3: Brasília tem estilo diferente. Estrutura, comércio, mobilidade urbana, tudo. 

Lá tem locais bem diferentes. É ampla, bem organizada, o trânsito flui bem e é limpa. 

Jovem C4: Meu irmão mora nos EUA, lá é tudo diferente. É outra realidade. Lá pode 

ir para qualquer lugar na hora que quiser. Aqui se empurra tudo com a barriga. 

 

Diálogo 14 

Jovem C5: Sim. Dá para citar cidades. Atlanta, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, África e Roraima.   

Jovem C6: Rio de Janeiro é muito diferente, mil vezes. Achava que era outro país. No 

Rio circula muito dinheiro. 

  

Diálogo 15 

Jovem C7: Pula essa questão! Eu estudei tudo, mas vejo que não absorvi. Quando 

estudava era por parte e não o mapa por um todo. 

Jovem C8: Eu viajei bastante, por que sou atleta. No Norte, fui a Belém e lá, do nada, 

chove. Isso é chato. Já em Cuiabá eu achei mais quente do que Teresina. Fui na 

Tríplice fronteira, lá faz muito frio e eu sofri bastante. Natal... é tão perto e tão 

diferente, chove, faz frio também. Viçosa, CE, é incrível, eu senti um frio imenso. À 

noite, fui ao festival de chorinho com uns amigos. De repente ficou tudo branco por 

causa da neblina. Depois, fomos a Ubajara, um clima muito aconchegante. 

 

Diálogo 16 

 
Jovem C9: Em Foz do Iguaçu, a arquitetura é bem diferente. O telhado é muito 

inclinado, parecia que eu estava em outro país. 

Jovem C10: Cuiabá é muito parecido com Teresina. 

Jovem C11: As paradas de ônibus em Curitiba e os prédios são de impressionar. 

Parecia uma arquitetura moderna. Tinha ar-condicionado nas paradas de ônibus, não 

precisava. Aqui que precisa e não tem ar-condicionado. 

Jovem C12: No interior do Piauí, exploram a natureza para deixar a cidade bonita. 

Arrumam as praças e riachos. Agora, Elesbão Veloso tem muitas queimadas. Aqui 

não tem a preocupação como meio ambiente, não tem projeto de revitalização dos rios 

porque dizem que é muito caro. 

Jovem C13: Mas se eles colocassem um projeto de revitalização, convenhamos que 

70% dos recursos seriam desviados. 

É possível realizar uma comparação das expressões escritas e dos diálogos estabelecidos 

nessa questão e chegar à conclusão de como é difícil para os jovens se expressarem pela fala 

seguindo uma linguagem mais elaborada e científica. Além desse contexto, pode-se refletir 

sobre a predominância dos conceitos cotidianos e, por isso, a não valorização da Geografia 

escolar em suas falas, por que não conseguiram se orientar por conhecimentos científicos que 

propiciassem a leitura e interpretação de mapas, algo muito particular da Geografia. A esse 

respeito, Vygotsky (2000, p. 230), em seus experimentos, concluiu que esse fenômeno é muito 

comum. Conforme suas palavras:  

Isso se manifesta de forma notória nas experiências com adolescentes, as quais 

mostram a cada instante que a discrepância entre palavra e o ato na formação dos 

conceitos é o traço mais característico da fase adolescente [...] O adolescente forma o 

conceito, emprega-o corretamente em uma situação concreta, mas tão logo entra em 

pauta a definição verbal desse conceito o seu pensamento esbarra em dificuldades 

excepcionais, e essa definição acaba sendo mais restrita que sua aplicação viva. 
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A predominância do conhecimento empírico e não cientifico representa a diferença entre 

a cidade em que vivem os alunos e a cidade estudada por eles, no sentido de a primeira propiciar 

conhecimentos empíricos e a segunda referir-se a uma generalização. Nesse sentido, palavras 

de Young (2011, p. 615) são oportunas: 

Se os alunos não conseguirem captar a diferença entre pensar em Londres como 

exemplo do conceito dos geógrafos de uma cidade e sua experiência de viver em 

Londres, eles terão problemas para aprender geografia e, por analogia, qualquer 

disciplina escolar que busque levá-los para além de sua experiência. Por exemplo, a 

professora talvez pergunte à classe quais as funções da cidade de Londres. Isso requer 

que os alunos pensem na cidade em relação ao governo e ao comércio, e não apenas 

que descrevam como eles, seus pais e seus amigos experimentaram a vida na cidade. 

Dessa compreensão, o exercício de fazer a leitura de um mapa mudo representou um 

desafio para muitos jovens. No entanto, os que conseguiram apontar algumas cidades no mapa 

e realizar comentários sobre a cidade e o urbano, possivelmente, tiveram um aprendizado de 

Geografia significativo, a ponto de não esquecerem dos mapas que estudaram e analisaram 

durante a educação básica. 

Todavia, em quais aspectos a afirmação de que a linguagem verbal, em geral, é menos 

elaborada que a linguagem escrita pode ser aceita para as impressões que os jovens têm da 

cidade em que habitam, estão construindo suas coletividades, suas interações sociais e 

espaciais? Nesse contexto, procurou-se identificar os conhecimentos que os jovens têm a 

respeito da cidade em que estudam, nesse caso Teresina, no estado do Piauí. 

4.5 Os conceitos científicos e cotidianos dos jovens sobre a cidade de Teresina 

Para identificar se os conhecimentos dos jovens acerca da cidade de Teresina, influencia 

o modo de elaborar respostas a questões sobre ela, utilizaram-se as informações da questão da 

atividade que tinha como objetivo entender por que os jovens, ao responderem ao questionário 

referente à etapa anterior, ressaltaram que a cidade de Teresina é marcada pela sensação de 

calor e que na visão desses jovens isso também é significativo para as pessoas que não são de 

Teresina. Nesse preceito, a questão foi elaborada com o recurso visual de duas charges96 (Figura 

8) que remetiam ao humor referente à forma de conviver com o calor na cidade de Teresina.  

 

 

                                                             
96 Recomenda-se a leitura da tese intitulada: “A linguagem dos quadrinhos na mediação do ensino de Geografia: 

charges e tiras de quadrinhos no estudo de cidade” de autoria de Eunice Isaías da Silva. Disponível em 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/hande/tede/4446. Acesso em 10 jan. 2015. 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/hande/tede/4446


191 

 

Figura 8 - Charges utilizadas na atividade para que os jovens participantes demonstrassem sua 

compressão sobre o calor de Teresina 

1              2  

Fonte: Charge 1 - Sem legenda. Disponível em: <https//br.pinterest.com/pin/42876827003842328/>. Acesso em: 5 

dez. 2015. Charge 2 -  Disponível em: <http//g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/08/internautas-usam-memes-e-

brincam-com-altas-temperaturas-de-teresina.html>. Acesso em: 5 dez. 2015. 

Nessa questão, pediu-se que os jovens descrevessem o humor das charges. Houve a 

participação de 95,5% deles (4,5% não participaram), sendo que desses 1,5% afirmou não 

querer opinar e 8,3% disseram que não acharam graça nas charges, como essas respostas de 

alunos do curso de Pedagogia:  

Linguagem escrita 

A graça não existe, pois o aquecimento global é uma coisa muito séria e que exige o 

máximo de nossa atenção para que as gerações futuras não padeçam devido ao calor 

excessivo. 

 

Acredito que isso traduz a inconsequência (falta de cuidado) com o nosso planeta, 

com o nosso rio Poti. Sabemos que, geograficamente, Teresina é quente, porém, com 

o aquecimento global, isso se intensifica, causando ainda mais calor. Essa situação 

não tem graça nenhuma. 

Em tal caso, algumas colocações transmitiram a ideia de que, além de a graça não existir, 

o humor teria caráter pejorativo, como se nota nessas respostas de um aluno de Engenharia 

Elétrica e um de Matemática, respectivamente:  

Linguagem escrita 

Isso não é engraçado, pois vivemos numa, se não, na cidade mais quente do país e 

quanto mais um estado com o ranking de melhores escolas do país. Subentende-se que 

seja sinônimo de educação, mas temos rios poluídos, queimadas constantes e outros 

fenômenos que nos mostram a utopia de um estado ou país da educação.  

 

As charges fazem uma crítica às altas temperaturas em Teresina. Sobre esse assunto, 

“a elevada temperatura em Teresina” é muito utilizada por pessoas de outros estados, 

principalmente da região sudeste e sul para fazerem brincadeiras de mau gosto sobre 

o nosso clima. 

Como justificativa para o calor de Teresina, 22,2% atribuíram uma explicação mais 

ligada aos fatores naturais:  
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Linguagem escrita 
 

Teresina é uma cidade muito quente, os raios solares atingem mais essa parte do 

estado do Piauí, por conta de sua localização. É uma cidade que faz muito calor, com 

temperaturas podendo chegar a mais de 40ºC (Jovem do curso de Pedagogia). 

 

A charge satiriza a condição climática da cidade de Teresina, que, devido à sua 

localização geográfica, apresenta temperaturas médias acima das registradas em 

outras partes do país. Motivo de reclamação por parte dos moradores e visitantes, essa 

situação acentua-se nos meses finais do ano (Jovem do curso de Direito). 

Igualmente, algumas expressões muito utilizadas pela população teresinense foram 

bastante mencionadas, tal como a “b-r-o-bró”, em referência aos meses mais quentes do ano 

para a cidade, cuja terminação é com as letras ‘b-r-o”, ou seja, setembro, outubro, novembro e 

dezembro. Por exemplo, para um aluno de Engenharia Elétrica: “A graça está em aqui em 

Teresina ser uma cidade muito quente, devido a sua proximidade com a linha do Equador. 

Realmente na época do “b-r-o-bró” a cidade fica muito quente e os cidadãos ficam muito 

incomodados”. 

  Certos jovens entendem as possíveis causas do calor na cidade, porém não conseguiram 

expressar um conhecimento dos conceitos de forma apropriada. Por exemplo: “Teresina é uma 

cidade muito quente, pois está localizada no nordeste do país, região que o clima predominante 

é a caatinga. Se torna engraçado, pois em período de b-r-o-bró, atinge temperaturas elevadas” 

(Jovem do curso de Pedagogia).  

 Segundo esse pensamento, o(a) jovem universitário(a) apontou que o clima 

predominante é o da caatinga, um tipo de vegetação que constitui um bioma exclusivamente 

brasileiro, mas não é predominante em Teresina. Esta cidade está inserida na região da Mata 

dos Cocais, mas é possível encontrar a caatinga em determinados trechos de transição. Outra 

opinião, nessa mesma perspectiva, foi a de um aluno de Educação Física: “As charges brincam 

com a alta temperatura da cidade de Teresina, onde o clima é seco e abafado”. 

 Contudo, 58,2% detiveram-se a explicar a charge por ela mesma, como nessas 

observações de alunos do curso de Pedagogia: 

 Linguagem escrita 

As charges mostram o quão quente está a cidade de Teresina, onde um sujeito quer 

dormir dentro da geladeira e na outra uma espiga de milho afirma ter estado em 

Teresina por voltar para casa estourado como milhos de pipoca. 

  

Ambas falam ironicamente do nosso calor. A primeira retrata um homem falando com 

um pinguim, que agora seria a vez dele de sentir frio e a segunda fala que o sol é tão 

quente que nem precisa de fogo para preparar uma comida ou que é tão quente que 

“pipoca” a sua pele.  
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Semelhantemente foram essas respostas dos alunos de Medicina Veterinária, 

Engenharia Elétrica e Direito, respectivamente:  

Linguagem escrita 

A charge ironiza o clima de Teresina. Na primeira imagem, o pinguim (caracterizado 

por viver em regiões frias) sobrevive dentro de um congelador, enquanto que, na 

segunda charge, um milho foi exposto ao sol de Teresina e voltou queimado devido 

ao sol mais quente. 

A graça é por conta do calor, que é muito intenso na cidade de Teresina, 

principalmente nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, conhecido 

como “br-o-bró”. 

O humor se encontra na habitual reclamação dos teresinenses com as temperaturas 

elevadas da cidade, em que as trocas de calor nos provocam uma sensação 

desconfortável. 

Cinco vírgula três por cento apontaram que o calor de Teresina é associado a questões 

que envolvem o modo de vida da população:  

Linguagem escrita 

Embora a nossa temperatura seja elevada na maioria dos dias do ano, ganhamos em 

saúde por não termos doenças epidêmicas, mas, neste ano, sentimos o aumento do 

calor, justificado pelo aumento populacional e a diminuição das áreas verdes em nossa 

cidade (Jovem do curso de Matemática). 

Para essas outras, houve o destaque às consequências econômicas e sociais referentes 

ao clima:  

Em Teresina, quando é inverno a carestia aumenta, enquanto no verão pipoca-se em 

calor. Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come (Jovem do curso de Pedagogia).  

  

Embora certas realidades sejam ou sirvam de motivo para a produção de humor. Isso 

também pode produzir alienação (Jovem do curso do curso de Pedagogia).  

 Quanto à linguagem falada, os jovens assim se posicionaram: 

Diálogo 17  

Jovem D1: Um tio que morava em Mauá -SP disse que achava a cidade era parada e 

quente. Meu tio reclamou que a cidade é quente e não evolui. 

Jovem D2: A cidade é muito quente e fica pior no b-r-o-bró. Não conheço outras 

cidades, então aqui pra mim é bom. Caso eu venha conhecer outras, posso mudar de 

ideia. 

Jovem D3: Gosto do estilo de vida de Teresina. Aqui é mais tranquilo, não é tão 

perigosa em relação às outras cidades. 

Jovem D1: As cidades do Nordeste são de praia, mas aqui não tem isso e é ruim, mas 

tem muitos eventos. Aqui é uma cidade de referência em eventos. 

 

Diálogo 18 

Jovem F1: Não dá para mudar o calor da cidade e o calor não pode denegrir a cidade. 

Jovem F2: Afinal, o calor é suportável. É melhor o calor do que o frio.  

Jovem F3: Tem gente que mora aqui e não gosta, já tem outras que amam o calor 

daqui. 
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No momento do grupo de discussão, os jovens se expressaram no que concerne ao 

ensino que tiveram acerca da cidade de Teresina. Esta questão, embora muito específica e mais 

apropriada para jovens teresinenses, não se constitui em obstáculo para jovens de outras 

cidades, considera-se que se entende o ensino de Geografia em nível nacional como capaz de 

minimamente ensinar os aspectos urbanos das capitais brasileiras. Assim, a pergunta mostrou-

se apropriada, de acordo com o que os jovens afirmaram: 

Diálogo 19 

 
Jovem H1: A gente sabe mais pela prática da vida na cidade de Teresina do que a 

Geografia pela escola.  

Jovem H2: A Geografia do Piauí e de Teresina não tem na escola. Só tem a Geografia 

do Nordeste, bem geral. 

Jovem H3: Eu tenho bom conhecimento de Geografia do Piauí pela vida. Mas a 

Geografia geralmente é só para o Enem e a Geografia para o Enem é chata, sem 

objetivo. 

 

Diálogo 20 
 

Jovem H4: Para qualquer concurso, vestibular, tem que estudar por fora. Porque não 

tem nada de Geografia do Piauí e de Teresina no Ensino Médio. 

Jovem H5: O ensino é igual para todos, mas depende de cada um. Exemplo: Cocal 

dos Alves tem uma escola que é recordista em Matemática. Em Teresina não há 

incentivo. 

Jovem H6: Na minha escola pública não tinha professor de Geografia. Juntava 

Geografia, História em Estudos sociais. Isso é desvalorizar.  

Jovem H5: Teresina tem universidade. Pode incentivar os jovens a fazerem o Enem. 

As pessoas veem que a educação pode mudar a vida. 

  

Diálogo 21 

 
 Jovem H7: Na minha escola teve um projeto. O professor chegava na sala e falava do 

Piauí de forma vibrante e também da macrocefalia urbana.97 Para isso, usou Teresina 

para explicar. 

Jovem H8: Os professores falam sobre o calor e o clima semiárido, a água, os rios, o 

cerrado e as bacias hidrográficas. 

 

Diálogo 22 
 

Jovem J1: A cidade de Teresina tem problemas urbanos. 

Jovem J2: Mas, toda cidade tem problemas urbanos. Cada um mora em um bairro 

diferente, então não dá para ter um consenso de mobilidade urbana, educação, saúde... 

Jovem J3: Eu sou menos exigente. Não se pode resolver os problemas em uma 

semana.  

Jovem J4: A última vez que vi a Geografia do Piauí foi no Ensino Fundamental, na 3ª 

série. Os colégios tradicionais só querem que você passe no Enem. Não querem que 

você aprenda coisas novas. A gente não tem prática, apenas teórico batido... é muito 

chato. Também tem prova que não mede o conhecimento de ninguém, porque tem 

gente que tem facilidade de resolver problemas de Física, outros, apesar do nível mais 

alto, não tem.  

Jovem J1: Eu acho que um dos problemas de Teresina é que é pequena e, mesmo 

assim, o trânsito não flui bem. 

                                                             
97 Relacionado ao crescimento urbano das cidades. 
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Jovem J4: Não tenho do que reclamar do trânsito. Chego em 10 mim na universidade 

e moro a 12 km daqui. Meu bairro Cidade Nova98 está todo asfaltado.  

Jovem J3: O prefeito só faz obra que o povo vê, mas não faz saneamento básico. 

Jovem J4: Você está no senso comum. Quando terminar o mandato, não vão arrancar 

o asfalto. 

Jovem J3: Mas a cidade alaga quando chove. A Av. Nossa Senhora de Fátima, por 

exemplo, vira um rio. 

Jovem J4: São dois rios que cortam a cidade. Lá é um outro rio e antigamente não 

fizeram o escoamento adequado da água. Agora não tem mais jeito. 

 

Diálogo 23 

 
Jovem L1: Teresina é rica só na região concentrada onde tem edifícios que são 

residências. A economia não é o forte. Não tem economia no comércio, nem na 

indústria.  

Jovem L2: Sobre a mobilidade na cidade, muita gente reclama, mas ninguém respeita 

as vias de ônibus. Teresina não tem via para ciclistas, naquele canteiro, não tem mais... 

apenas estações para ônibus. E os ônibus demoram muito tempo para passar nas 

paradas. 

Jovem L3: Eu acho horrível, não tem como ter corredor exclusivo para ônibus, sem 

diminuir o canteiro central. O canteiro é estreito e a cidade não respeita a sinalização. 

Jovem L1: Aqui o trânsito é caótico, mas não tanto como em outras cidades, como em 

São Luís. 

  

Diálogo 24 

 
Jovem M1: Não aprendi nada sobre Teresina na escola. Eu não conheço nem a 

Geografia e nem a História de Teresina, só algumas coisas do Piauí de forma geral, 

porque a escola tinha a matéria de Geografia do Piauí, mas só destacou mais outras 

cidades, como Oeiras e São Raimundo Nonato. 

Jovem M2: Na minha cidade, tinha matéria de Geografia e História do Piauí, mas não 

tive acesso. Sou piauiense, mas não sei de nada. 

 

Diálogo 25 

 
Jovem N1: Se História do Piauí é difícil, imagina Geografia do Piauí. O Enem tirou a 

Geografia do Piauí. Geografia do Piauí não é fácil. 

Jovem N2: O professor chegou a falar, mas não aprendi porque não foi muito 

importante. Só sei que tem o encontro dos rios. 

Jovem N3: Ouvi falar da Mesopotâmia99 e da floresta fóssil, mas é muito abandonada. 

Em um dia, com um city tour, aprendi mais do que no Ensino Fundamental sobre 

Teresina. 

Jovem N1: A pessoa que tem interesse na sua localidade se sente mais entusiasmada 

quando vê, na prática, o seu lugar e se interessa em aprender mais sobre os outros 

lugares. Se não vê um significado real para o que está aprendendo, ela não verá um 

sentido. 

Logo, teve-se a possibilidade de verificar como os jovens identificam o conhecimento 

geográfico como um todo, de forma mais geral, e, de forma mais específica, os conceitos 

inerentes à cidade e ao urbano, pelo critério do que é ensinado na escola e/ou do que sabem por 

intermédio do cotidiano. Por meio da análise das falas, identificou-se como os jovens lidam 

                                                             
98 Bairro localizado na Zona Norte de Teresina. 
99A cidade de Teresina localiza-se entre o rio Parnaíba, à esquerda, e o rio Poti, à direita. Por essa razão, algumas 

pessoas atribuem o termo “Mesopotâmia” à cidade.  
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com as situações-problema e em que medida os conceitos geográficos são compreendidos, ou 

seja, se estabelecem relação com as suas realidades cotidianas e como se deu a colaboração da 

Geografia escolar para a compreensão dessas realidades. 

Pela fala dos jovens, notou-se que eles consideraram muito vago o ensino de Geografia 

do Piauí, mesmo para os universitários que são piauienses e teresinenses. Para a maioria, uma 

das razões que pode indicar a fragilidade do ensino de Geografia do Piauí e de Teresina é a 

ausência de uma disciplina específica, algo que em um dado momento existiu para a maioria 

dos sujeitos, porém com muitas deficiências (conforme apontado no capítulo 1). Essa situação 

foi agravada pela inserção do ENEM, visto que esse exame nacional pouco utiliza em suas 

questões as cidades do Nordeste como referência. Para Teresina, é quase nula a referência.  

No entanto, os jovens que conseguiram articular respostas demonstrando a aquisição de 

conhecimentos no processo de ensino referente a disciplina de Geografia – constatação possível 

de ser realizada por meio do diagnóstico apresentado –, indicaram, na mesma medida, a 

importância da Geografia escolar em suas vidas, o que servirá para o exercício de qualquer 

profissão e do exercício de cidadania. 

Consequentemente, na escola, sobretudo as que seguem o caminho de ensinar e preparar 

os alunos para o ENEM ou qualquer outro seletivo para ingresso em universidades, esses 

conteúdos referentes à cidade de Teresina dificilmente estarão presentes, mesmo que sejam para 

contextualizar situações cotidianas. Possivelmente, por isso, os jovens usem mais conceitos do 

cotidiano e sintam extrema dificuldade em elaborar um pensamento com conceitos apropriados 

sobre a cidade de Teresina.  

Pelas informações coletadas, embora os jovens conseguissem expressar conhecimentos 

referentes à Geografia escolar, tais como o aquecimento global e o reflexo na cidade de 

Teresina, a poluição dos rios, a interferência da localização geografia para o tipo climático, 

questões relacionadas aos problemas socioeconômicos, eles não se colocaram como sujeitos e 

responsáveis pelo que ocorre no espaço da cidade. Foi notório que o conhecimento científico 

presente esteve associado a uma linguagem mais elaborada, com a clareza de que o estudante a 

conhece bem e sabe organizar um pensamento condizente com os sentidos dos signos por eles 

aprendidos. 

Conforme a participação dos jovens na pesquisa, eles parecem que fazem o papel de 

observar e, por vezes, criticar, mas não conseguem, em sua maioria, se ver na responsabilidade 

de agir para modificar os problemas da cidade. Por esse ângulo, até que ponto entendem o que 

significa a cidadania? Como o ensino de Geografia pode ser um orientador para esse e outros 

aspectos relacionados à vida na cidade, notadamente para a cidade de Teresina?  
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No intuito de encaminhar sugestões que possam auxiliar os professores da educação 

básica, sobretudo os que ministram aulas no ensino médio, o próximo capítulo está estruturado 

em dois eixos que se comunicam com a temática central desta tese. O primeiro apresenta os 

principais argumentos que comprovam a hipótese desta tese. O segundo eixo contém três 

propostas para o ensino da cidade de Teresina, as quais foram elaboradas de acordo com os 

resultados do diagnóstico apresentado neste e no capítulo anterior.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber viver: o mais fundamental de que necessitamos agora, o qual, 

sem dúvida, precisa ter a origem na sensibilidade, esteio de todos os 

conhecimentos construídos por nós. Assim, dar atenção aos sentidos e 

auxiliar o seu refinamento, seja com base na miríade de estímulos e 

maravilhas dispostas pelo mundo ao nosso redor [...] tocando a nossa 

sensibilidade, constitui uma missão fundamental para o educador 

(DUARTE JR, 2001, p.221).
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5 O DIAGNÓSTICO DE CONHECIMENTOS NA UNIVERSIDADE E PROPOSTAS 

DE ENSINO PARA A CIDADE DE TERESINA 

Este capítulo retoma a hipótese elencada na introdução para se comprovar a tese. 

Também, definem-se elementos norteadores de diretrizes curriculares para o ensino de 

Geografia a respeito da cidade de Teresina, igualmente aplicadas em outras cidades, tendo em 

vista práticas cidadãs. Nessa perspectiva, utilizaram-se os preceitos adotados por Cavalcanti 

(2014a), para a mediação do conhecimento, com o acréscimo de mais uma ação, ou seja, além 

de problematizar, sistematizar e sintetizar, propõe-se o significar. 

5.1 A universidade é um lugar de diagnóstico de conhecimentos  

Em princípio, convém relembrar a hipótese de tese proposta, a saber: a construção de 

um pensamento geográfico na educação básica, notadamente sobre cidade, é diagnosticada na 

universidade com os conhecimentos expressos pelos jovens recém-ingressos que exercerão 

qualquer profissão e desempenharão práticas cidadãs. Durante a exposição dos quatro 

capítulos anteriores, buscou-se compreender de forma geral: como o conhecimento adquirido 

na educação básica pode ter sido construído, em especial, no que tange ao ensino de cidade; 

como os jovens, por meio das suas respostas aos instrumentos desta pesquisa, construíram esses 

conhecimentos. 

Dessa maneira, ao analisar as propostas oficiais, o que incluiu os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para os Ensinos Infantil, Fundamental e Médio (BRASIL, 1997, 1998a; 

2000a), bem como as matrizes curriculares para o ensino de Geografia no estado do Piauí e para 

a cidade de Teresina, notou-se a seguinte situação: enquanto há muitas informações 

concernentes a diferentes conteúdos no âmbito do ensino de Geografia no currículo nacional,  

costuma-se privilegiar os problemas, desafios e os conceitos científicos associados às cidades 

que estão, em grande parte, localizadas nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Nesse aspecto, há 

poucas referências de conteúdos quando se trata do estudo das cidades pertencentes ao Centro-

Oeste, Norte e Nordeste brasileiro e é quase nula a citação da cidade de Teresina, capital do 

Piauí.  

 A leitura das diretrizes curriculares do Piauí e do município de Teresina (TERESINA, 

2008a) revelou também uma carência de informações concernentes aos conteúdos geográficos 

sobre a capital do estado, a não ser nos documentos produzidos pela gestão do mesmo município 

destinados à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Contudo, pode-se considerá-la muito 

incipiente e com divagações em comparação aos outros conteúdos também apresentados. 
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Consequentemente, o conhecimento acerca do urbano e da cidade de Teresina, por exemplo, 

ficou quase sem menção quando se pensa que essas diretrizes nortearam o conhecimento 

internalizado pelos jovens durante toda a educação básica, fato agravado quando o jovem é 

proveniente de outras cidades piauienses ou de outros estados do Brasil. A partir dessa 

compreensão, torna-se possível afirmar que a maioria dos jovens recém-ingressos da UFPI 

expressou mais entendimento sobre a cidade de Teresina a partir dos seus conhecimentos 

empíricos do que dos conhecimentos científicos adquiridos na escola. Isso ficou explícito 

quando foi proposto que explicassem alguns temas relacionados ao cotidiano da cidade, os quais 

foram mais detalhados nos dois capítulos anteriores.  

A falta de informações sobre a cidade de Teresina se repete quando se analisam outros 

orientadores de currículo, como se observou no Capítulo 2, ao avaliar as provas do ENEM e as 

fotografias nos livros didáticos. Entende-se que o conceito de cidade foi possivelmente 

construído com base no imaginário sobre cidades pertencentes à área metropolitana brasileira. 

No Ensino Médio, de acordo com o constatado, não há muitas referências às cidades de médio 

ou pequeno porte. Tal contexto fixa o sentido de uma educação geográfica mais nacional em 

detrimento de um ensino que dê significado ao lugar de vivência dos jovens. 

Na sequência, a presente pesquisa identificou o perfil socioeconômico dos jovens, para 

atestar a afirmação de que os entrevistados pertenciam a diversos contextos. Essa medida 

possibilitou elaborar conclusões mais sólidas acerca do aprendizado desses jovens. Tais jovens, 

piauienses ou não, apesar de compreenderem questões relacionadas ao ensino de Geografia, 

sobretudo as que se relacionam ao aprendizado esperado no Ensino Médio, permanecem com 

um hiato de aprendizagem referente à cidade de Teresina. Esperava-se que mesmo os jovens 

não sendo teresinenses soubessem mais sobre uma capital que exerce influência urbana para 

muitas cidades do Nordeste.  

Com esse entendimento, para os jovens universitários, a cidade de Teresina ainda é 

pouco conhecida. Isso se deve, em grande parte, ao que não é ensinado nas escolas. Por essa 

razão, os jovens se valem da alegação de não terem mais momentos dedicados ao estudo dos 

seus estados e de suas cidades. Segundo eles, isso ocorreu porque o foco dado no Ensino Médio 

foi a busca de aprovação em universidades e/ou faculdades e não no aprendizado mais voltado 

para a vida cotidiana em sociedade. 

Nessa linha de argumentação, os Capítulos 3 e 4 confirmaram a tese de que é possível 

verificar o conhecimento dos jovens adquirido na educação básica ao se diagnosticar de forma 

qualitativa seus conhecimentos quando já estão na universidade. Utilizando-se questionários, 

atividades dissertativas e grupos de discussão que abordaram temáticas relativas ao ensino 
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adquirido na escola, os jovens recém-ingressos da UFPI conseguiram expor seu aprendizado 

ou a falta dele para algumas questões, as quais foram já bem delimitadas nos referidos capítulos. 

À vista disso, a universidade é um lugar que recebe jovens que tiveram acesso a 

diferentes aprendizagens, escolas, diversos tipos de convívio, cidades e situações de vida 

dessemelhantes. Contudo, estão na universidade por terem, em alguma medida, superado as 

adversidades pessoais e coletivas, por convergirem na opinião de que se faz necessária uma 

formação profissional de qualidade, porque o ensino de Geografia, seja para futuros 

matemáticos, educadores físicos, pedagogos, advogados, engenheiros, veterinários ou outros 

profissionais, é importante para suas vidas, e porque os conhecimentos sobre a cidade, quando 

sob o olhar da geografia, podem contribuir para o projeto de cidadania. 

Todavia, além de comprovar a tese, este capítulo tem como objetivo definir elementos 

norteadores de diretrizes curriculares para o ensino de Geografia, tendo em vista práticas 

cidadãs. Assim, pensou-se nas seguintes questões para reflexão: como o ensino de Geografia 

pode contribuir para os jovens entenderem a cidade em que vivem? De que forma a cidade de 

Teresina pode despertar para uma leitura geográfica do cotidiano? Quais conceitos científicos 

são importantes para ensinar significativamente sobre a cidade de Teresina? Tais problemáticas 

têm a intenção de encaminhar propostas para o ensino da cidade de Teresina. Muito embora se 

reconheça que a capital do Piauí tem suas especificidades, sabe-se que muito do que for 

discutido em tais orientações pode contribuir para estudos de outras cidades brasileiras, o que 

dá uma dimensão nacional à tese. Com as propostas, busca-se entender como se pode realizar 

a mediação didática, nesse caso. 

5.2 O ensino de Geografia para a cidade de Teresina 

 Os estudos que tratam da cidade de Teresina têm sido foco de muitos trabalhos 

encomendados pelo IBGE, Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – 

SEMPLAN-Teresina; Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – CEPRO; 

instituições de consultorias privadas e outros órgãos que procuram desenvolver temáticas 

relacionadas ao espaço urbano da cidade. Somam-se a esse repertório as dezenas de 

dissertações, em especial as que foram escritas em um dos primeiros mestrados acadêmicos e 

interdisciplinares do Piauí, no ano de 2002, o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente 

– PRODEMA –, que recebeu, dentre outros profissionais, geógrafos. Estes, por sua vez, 

escreveram algumas de suas dissertações relacionadas à cidade de Teresina. Mais recentemente, 

desde 2011, a criação do mestrado em Geografia da UFPI também tem contribuído para tais 

estudos. Além desses programas de Pós-Graduação, há muitas outras produções científicas que 
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foram realizadas em outros programas de diferentes universidades brasileiras, bem como 

artigos publicados em periódicos, que também têm a cidade de Teresina como objeto de estudo. 

  A condição de existir um acervo de publicações possibilita variadas formas de aprender 

e ensinar conhecimentos científicos referentes à cidade de Teresina e, ao mesmo tempo, suscita 

o desafio de pensar em como realizar uma mediação didática que seja eficaz no sentido de 

intervir no processo de conhecimento dos jovens escolares. Essa mediação, feita pelos 

professores de Geografia, deve ter o cuidado de priorizar alguns conteúdos que servirão como 

eixo que se conecta a outros. Por sua complexidade, a mediação deve estar voltada para o 

aprendizado significativo para a vida em sociedade. 

Desse modo, a proposta para o ensino da cidade de Teresina, nesta tese, está baseada 

em Cavalcanti (2014a). A escolha deve-se ao fato de a referida autora ser uma das pesquisadoras 

brasileiras que mais têm se debruçado nos estudos referentes ao ensino de cidades. Ademais, 

seus trabalhos são fruto de discussões entre os grupos de pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, centro de referência em termos de pesquisa no Brasil quando se trata do ensino de 

Geografia. Menciona-se que, apesar de outras recomendações serem igualmente importantes, 

outras propostas de Cavalcanti (2008, 2012), em geral, utilizam a cidade de Goiânia, Brasil, 

como objeto de estudo. Essa cidade mantém, dentre as semelhanças com a cidade de Teresina, 

a condição de ter sido uma cidade planejada e ser uma capital de estado.  

Relembra-se o que foi apontado no Capítulo 2, Cavalcanti (2014a) sugeriu um ensino 

da metrópole que pode ser adequado à realidade de uma cidade como Teresina, que está inserida 

numa RIDE e consegue ter influência em outras cidades. De forma geral, a autora defende um 

ensino não linear, em que o professor seja o mediador no processo de conhecimento do aluno. 

Sugere que, nessa mediação, sejam considerados os conhecimentos prévios e suas práticas 

espaciais no cotidiano na cidade, dentre outras informações. Acima de tudo, para a autora, é 

necessário que haja a possibilidade de problematizar, sistematizar e sintetizar no processo de 

mediação didática, lembrando que tais ações podem se dar em diversos momentos na sala de 

aula. 

 Destarte, Cavalcanti (2014a) propõe problematizar parte do conhecimento do cotidiano 

dos jovens, tais como: onde e como vivem? O que costumam fazer em seu cotidiano? Como 

relacionar tais conhecimentos com os conhecimentos científicos, os quais se pretende mediar? 

Sob que critérios os jovens se identificam com os seus espaços de vivência? Será que se sentem 

partícipes da sociedade ou têm alguma atitude que interfira nesse cotidiano? Nessa premissa, a 

autora sugere identificar as paisagens, as identidades, os lugares que marcam a vida e percepção 
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dos jovens; conhecer seus problemas que estão relacionados à produção do espaço urbano; 

identificar temas relacionados à qualidade de vida social, ambiental e coletiva. 

 Após o desenvolvimento da problematização, Cavalcanti (2014a) sugere sistematizar 

conteúdos científicos tipicamente escolares. Destaca-se, igualmente, que é preciso elencar 

elementos do conceito e discuti-los em consonância com o tratamento do tema, aborda-se 

alguns desses: criação e formação da metrópole ou, nesse caso, da cidade de Teresina; os 

ambientes urbanos (clima, saneamento, poluição, áreas verdes...), bacia hidrográfica e outros; 

processos de conurbação; valorização do solo urbano e segregação socioespacial; espaços 

públicos de uso coletivo e privado; movimentos sociais; territorialidades, dentre outros. 

 Na mediação didática, é necessário sintetizar. Nesse aspecto, Cavalcanti (2014a) propõe 

a produção de narrativas produzidas pelos jovens, agora acrescidas pelos conteúdos geográficos 

que envolvam seus lugares, as práticas urbanas e o cotidiano, bem como de desenhos/mapas de 

representações mentais ou outros tipos de atividades que possam sintetizar o aprendizado. 

Inclui-se, também, o trabalho de campo. 

É oportuno acrescentar à proposta de mediação didática indicada por Cavalcanti (2014a) 

outra ação: a de significar. Defende-se, nesta tese, que é importante o entendimento dos jovens 

acerca do significado dos conhecimentos científicos para sua vida cotidiana; interpretar como 

é possível interferir satisfatoriamente na sua vida e na cidade; como ele pode se ver como 

cidadão que propõe e o que faz, no que diz respeito ao direito à cidade. Dessa maneira, fará 

sentido aprender Geografia para a vida individual e coletiva. Nesse ato da mediação didática, 

convém relembrar as problemáticas iniciais suscitadas pelo professor no processo de mediação, 

tais como:  a reflexão sobre os conhecimentos científicos que foram sistematizados; verificação 

do que foi aprendido, por meio das sínteses e, sobretudo, propor o significado desses 

conhecimentos para a vida cotidiana dos jovens como cidadãos que vivem na cidade. 

 O significar pode ser a própria socialização dos conhecimentos geográficos com o 

entendimento do que há no cotidiano dos jovens, a oportunidade de que consigam formular e 

emitir opiniões, orientando-se por conceitos abrangentes. Mas, também, o significar implica 

ações cidadãs, imbuídas pelo espírito da criticidade e pela motivação para a ação. Nessa ação, 

o significar permite elaborar concepções capazes de extrapolar as paredes da sala de aula e 

conduzir o jovem a ver o espaço cotidiano pelo olhar da Geografia, que se preocupa com a 

situação da sociedade como produtora do espaço urbano e também com a coletividade. 

Portanto, o significar é a possibilidade de colocar em prática o exercício cidadania. 

 Uma cidadania construída pelo pensamento geográfico fruto do ensino-aprendizagem 

da disciplina de Geografia colabora para a construção de um pensamento de cidade. Nesse 
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aspecto, espera-se que os jovens possam entender seu lugar para além de uma perspectiva local. 

É necessária a compreensão de que o jovem precisa do conhecimento geográfico para que, 

consequentemente, possa exercitar o direito e o consumo cidadão da cidade (LEFEBVRE, 

1991; CAVALCANTI, 2008) e entender-se como sujeito ativo da sociedade que compõe o 

espaço urbano (CARLOS, 1999; CARLOS, 2007). Nessa perspectiva, o jovem significará 

quando compreender e se tornar ativo na busca da expressão dos seus direitos e deveres no 

espaço urbano, na cidade. 

Está na proposta para o ensino de Geografia que os habitantes da cidade tenham 

conhecimentos indispensáveis para que possam ter a consciência de seus direitos e deveres. Ao 

valorizar o conhecimento cotidiano do aluno e ao colaborar para mediar a formação de novos 

conceitos, o professor possibilitará que o referido discente deixe de ser um mero receptáculo 

do saber sobre a cidade e torne-se um cidadão crítico e atuante na vida urbana cotidiana. Sob 

esse prisma, aprender a olhar geograficamente as coisas que estão a nossa volta é uma 

concepção de vida e de sociedade. Cavalcanti (2008, p. 152-153) oferece ainda outras 

contribuições para compreender a importância do ensino de Geografia no estudo de cidade 

quando afirma: 

O ensino de geografia possibilita formar cidadãos, para que conheçam, de fato, a 

cidade em que vivem; para que compreendam essa cidade como um espaço produzido 

por meio de projetos sociais e políticos determinados; para que vejam sua participação 

nessa produção como algo viável, desejável, que pode de fato contribuir para a 

garantia de melhor vida coletiva possível. 

Diante do que foi exposto, essa proposta abrange tópicos referentes aos estudos da 

cidade, do urbano e do cotidiano, de forma que se optou por retomar algumas sugestões para a 

mediação didática, com base no que os jovens universitários que participaram da pesquisa 

responderam. Dito isso, foi possível detectar alguns pontos em que os jovens apresentaram ter 

mais dificuldades ao se expressarem quanto aos conhecimentos científicos concernentes à 

cidade de Teresina. Assim, podem-se destacar as seguintes temáticas:  

1- A formação histórica e o planejamento urbano de Teresina;  

2- Os aspectos naturais da cidade (clima, relevo, hidrografia, vegetação) e os 

problemas ambientais;  

3- A cartografia de Teresina (abordada nas três propostas, pelo uso de mapas, figuras 

ilustrativas, infográficos...).  

Apesar de receber destaque como proposta, não se tem a intenção de separar os 

conteúdos de cartografia das demais propostas, razão por que não constam neste capítulo 

problematizar, sistematizar, sintetizar e significar para a Cartografia de Teresina. Vale assinalar 
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que a cartografia deve estar presente como ferramenta de leitura, interpretação e representação 

nas aulas de Geografia, porque ela é básica para os estudos geográficos, e assim supõe-se que, 

em diferentes ocasiões, haja exercício contínuo de leitura, elaboração e análise de mapas. 

4- As potencialidades econômicas e as desigualdades socioespaciais na cidade de 

Teresina 

Tais escolhas temáticas são apenas proposições que configuram um começo para se 

pensar o ensino de Geografia para a cidade de Teresina, na conjuntura dos jovens que estão na 

escola básica, principalmente no Ensino Médio. Todavia, sabe-se que é um desafio incluir 

conteúdos que abordem a cidade em que os alunos vivem no dia a dia escolar, haja vista o 

sistema curricular vigente e o fato de que muitas escolas têm outras prioridades. No entanto, 

considerando-se o papel do professor, entende-se que ele pode adequar essas sugestões ao 

trabalhar os conteúdos geográficos de forma geral, tendo em vista que, para alunos que moram 

e vivem seu cotidiano na cidade, tais saberes são de suma importância para a compreensão de 

outros espaços urbanos. Assim, o professor provê elementos para que os jovens façam 

comparações, conexões e pensem em suas práticas cidadãs.  

Com essa orientação metodológica, serão apresentadas três propostas, as quais suscitam 

a construção de um pensamento voltado para a vida cotidiana em Teresina, contudo pode ser 

adotada para outros contextos urbanos. As três relacionam-se mutuamente. Essa relação será 

estabelecida no processo de mediação do professor, pretende-se romper o paradigma de 

enumerar conteúdos, aulas e momentos específicos para cada aspecto abordado em cada 

proposta. Por exemplo, as questões suscitadas nas temáticas 1, 2, 3 e 4 podem sem 

desenvolvidas em qualquer aula, independentemente de um planejamento prévio. Da mesma 

forma, também se pode verificar o que for sistematizado, sintetizado e significado. Em outros 

termos, o estudo da cidade de Teresina é constituído da análise da produção do espaço urbano 

feita pela sociedade para a sociedade. Haverá, portanto, momentos em sala de aula em que 

alguns conteúdos serão mais oportunos de serem tratados do que outros. É essa mensagem que 

circunda as propostas que seguem.100  

5.3 Proposta 1: A formação e o planejamento urbano de Teresina 

5.3.1 Problematizar: interrogando os grupos, seus problemas cotidianos e seus lugares 

                                                             
100 Com base no Anexo C, apresentado no Capítulo 2 (CAVALCANTI, 2014a). 
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Esta primeira posposta pretende abordar algumas formas de como é possível 

desenvolver temáticas referentes à formação da cidade de Teresina, o que inclui pensar na sua 

condição de cidade planejada, assunto recorrente na fala e escrita dos jovens partícipes desta 

pesquisa. Para grande parte desses jovens, estaria no planejamento da cidade a justificativa para 

os problemas e desigualdades presentes no espaço urbano. No entanto, essa justificativa não se 

sustenta, especificamente para o caso da cidade de Teresina.101 

De modo igual, cabe levantar problemáticas que estejam associadas ao modo de vida 

cotidiano dos jovens na cidade, para que eles reflitam sobre os diferentes contextos urbanos da 

cidade. Ao saber sobre como vivem os jovens e de que forma isso traz elementos de uma 

abordagem geográfica, o professor poderá identificar em que medida o conhecimento científico 

pode ser construído nos três níveis da educação básica. Com essa informação podem-se utilizar 

diferentes abordagens para ensinar como a cidade de Teresina é resultado das ações da 

sociedade no decorrer de sua história. 

Conforme o que foi delineado nos capítulos anteriores desta tese, uma das formas para 

se aferir o tipo de conhecimento dos jovens sobre a cidade é por meio de questionamentos, 

voltados para o foco temático e conceitual. Nessa compreensão, pensou-se nas seguintes 

questões: como o jovem se vê na cidade de Teresina? Ele participa de algum coletivo em 

determinada área da cidade? Quais são seus lugares de vivência? Consegue perceber 

características de uma cidade antiga e/ou moderna? O que marca a cidade de Teresina na 

concepção dos jovens? Quais zonas da cidade ele conhece e são importantes para ele? Quando 

se desloca na cidade percebe problemas urbanos, tais como dificuldades na 

mobilidade/acessibilidade e/ou no transporte/trânsito? Em que medida esses problemas são 

estruturais e/ou sociais? (CAVALCANTI, 2014a). 

De acordo com as informações históricas e de formação territorial de Teresina, como o 

planejamento da cidade, em meados de 1800, interferiu na configuração da expansão urbana na 

cidade? De quais formas a cidade continuou ou não a se expandir obedecendo a um 

planejamento urbano? Em quais particularidades a dinâmica populacional interferiu na 

dinâmica urbana da cidade?  De que modo as práticas cotidianas dos jovens escolares têm 

relação com o espaço planejado em Teresina? Os jovens associam os problemas urbanos como 

decorrentes da ausência de planejamento da cidade de Teresina? Em que medida os planos 

diretores serviram como promotores de uma urbanização cidadã para Teresina? 

                                                             
101 Os problemas de Teresina não têm origem no planejamento, além disso, muito do que é planejado para a cidade 

não é posto em prática, especialmente no que tange aos projetos relativos à infraestrutura.  
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5.3.2 Sistematizar elementos do conceito e discutir conceitos mais específicos relacionados ao 

tratamento de temas 

Teresina foi criada sob os fortes argumentos geoestratégicos defendidos pelo então 

Conselheiro Antônio Saraiva. Tais justificativas estavam no fato de que a cidade de Oeiras 

ficava a trinta léguas do rio Parnaíba (cerca de 180 km), portanto localizava-se longe do foco 

político e comercial da época, que se direcionava para o eixo de Caxias, São Luís, no Maranhão 

(estado vizinho) (TERESINA, 2008b). Este, por sua vez, nos anos de 1800, intitulado Maranhão 

e Grão-Pará,102 tinha na cidade de São Luís a sede do seu governo, ao qual a capitania do Piauí 

estava subordinada administrativamente. Por essa razão, o Piauí precisava de uma capital que 

lhe propiciasse uma participação econômica mais efetiva e ao mesmo tempo promovesse sua 

autonomia em relação ao estado do Maranhão.  

Abreu (1983) destacou que a cidade de Teresina começou a ser pensada diante da 

necessidade de se escolher um local que geograficamente atendesse às expectativas comerciais 

relativas às atividades da pecuária e da agricultura, que predominavam nos anos 1800, visto que 

eram precárias as condições do comércio piauiense.  Essa situação deixava o Piauí à margem 

dos empreendimentos da época e provocava insatisfação em relação à localização da cidade de 

Oeiras. Nas palavras da mesma autora (ABREU, 1983, p. 8), Teresina “despontava como uma 

esperança de dias melhores”.  

Teresina foi a primeira cidade do Brasil a ser planejada. Foi criada para ser a capital do 

Piauí, ainda nos anos de 1800, e inaugurada em 16 de agosto de 1852.103 Teresina assumiu a 

função que, até então, pertencia à cidade de Oeiras, localizada a aproximadamente 270 km a 

sul da atual capital. O plano inicial era seguir o estilo de uma cidade colonial, por isso as ruas 

foram traçadas em formato de tabuleiro de xadrez.104 Contudo, após a instalação da nova 

capital, em 1852, o projeto original foi constantemente modificado, uma das razões foi o 

aumento de sua população, que demandava novos espaços para habitar. E o que se viu é que os 

dias melhores não vieram tão rapidamente, em virtude do pouco desempenho econômico do 

                                                             
102 Foi um dos estados coloniais portugueses na América do Sul. Compreendia os atuais estados do Maranhão, 

Piauí, Pará, Amazonas, Amapá e Roraima.  
103 Foi elevada à categoria de cidade pelo então Presidente da Província do Piauí, José Antônio Saraiva, com o 

nome Teresina, uma homenagem à imperatriz, Teresa Cristina Maria Bourbon. 
104 A cidade foi planejada em ruas paralelas com entradas e saídas que davam para o rio Parnaíba. A cidade 

começou no que antes se denominava Vila do Poti, mas teve seu marco zero na Igreja Nossa Senhora do Amparo, 

localizada no centro da cidade. O conselheiro Saraiva teve a preocupação de planejar ruas paralelas entre os rios 

Parnaíba e Poti, pensou em quadras, ruas com entradas e saídas que se entrecruzavam, com lugares para espaços 

públicos, como praças e lugares que acomodassem o poder público, em seu traçado geométrico. 
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Estado do Piauí como um todo, uma vez que Teresina absorvia, como sede administrativa, os 

impactos das oscilações do comércio nacional e internacional da época.105 

Decorrido mais de um século do plano de Saraiva, o da criação de Teresina, a cidade já 

apresentava uma população e um crescimento significativos. Mas foi somente nos anos sessenta 

do século passado que a capital teve uma outra diretriz para seu planejamento. Vale destacar 

que os documentos produzidos pelo poder público são muito criticados e mesmo os objetivos 

unanimemente aceitos não foram concretizados em sua plenitude, porém deram pistas de quais 

melhorias a cidade precisava. 

 De qualquer forma, esses documentos influenciaram na expansão e direcionaram, em 

alguma medida, a formatação do espaço urbano de Teresina. Ao todo, foram cinco planos (a 

PMT considera a Agenda106 2015 como Plano diretor107) escritos com o intuito de pensar e 

redefinir projetos para uma cidade que atendesse melhor às necessidades dos citadinos. 

Contudo, as condições e a efetiva implantação das propostas passaram por adequações em 

decorrência de ingerências políticas e/ou econômicas alusivas à época de cada plano.  

Tais Planos, incluindo as Agendas, partem da premissa de não deixar a cidade à revelia, 

sem um planejamento urbano. Por mais que grande parte das consequências da expansão urbana 

não seja totalmente previsível e ainda que muitos aspectos dos planos não sejam efetivados, os 

planos são documentos que elencam ações esperadas do poder público municipal para que o 

município de Teresina, no seu desempenho administrativo, promova uma vida cidadã aos que 

ali moram. Ao mesmo tempo, são mecanismos que possibilitam à sociedade conhecer melhor 

a sua cidade e cobrar do poder público a implementação das ações que foram elencadas em tais 

compromissos. Isso corrobora o que Lefebvre (1991) diz a respeito do seu pensamento sobre a 

cidade. Para esse autor, há uma estreita relação com a sociedade e seu conjunto, com sua 

composição, seu funcionamento...  A cidade é uma obra da história, portanto, mudará seguindo 

a direção que a sociedade encaminha. 

Nesses critérios de planejamento para a cidade de Teresina, a interferência do poder 

público, dos diversos agentes imobiliários e da sociedade fez da cidade um aglomerado urbano 

que se apresenta dividido em zonas administrativas, segundo o que foi estabelecido pelo II 

Plano Estrutural de Teresina (II PET – 1998).  

                                                             
105 O texto de Rego (2013) é indicado para mais informações sobre o assunto.  
106 É um plano que visa ao desenvolvimento sustentável da cidade. Recebe esse nome como uma indicação de 

que teve como base a Agenda 21. 
107 É uma terminologia da proposta da reforma urbana inserida na Constituição de 1988, cuja principal finalidade 

é orientar o poder público e a iniciativa privada sobre as modificações no espaço urbano. 
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Nesse aspecto, Souza (2013), ao referir-se à zona Sul do Rio de Janeiro, destacou que 

há um discurso de heterogeneidade e segregação em relação a outros espaços, como se houvesse 

uma unidade para o imaginário local. Do mesmo modo, ao fazer uma comparação, tem-se que, 

em Teresina, o que dá nome às zonas administrativas é a sua localização pelos pontos cardeais 

– Norte, Sul, Leste e Sudeste – e a Zona administrativa do Centro.108 Tende-se a definir que a 

Zona Leste de Teresina é diferente das demais da cidade, como se fosse uma área “nobre”. Essa 

definição gera a impressão de que tão somente existem boas casas e moradores com alto poder 

aquisitivo, porém são evidentes muitas desigualdades socioeconômicas, sobretudo porque ali 

existem também muitas vilas, favelas e conjuntos habitacionais financiados pelo poder público 

e que fogem do padrão de parte da zona leste ao qual se costuma associar sua elitização. No 

entanto, a concentração de áreas de lazer, shoppings, muitos prédios residenciais e condomínios 

de alto padrão de acabamento e design também constituem essa zona. 

No intuito de melhorar a dinâmica econômica da cidade, por meio de projeto federal, a 

capital piauiense passou a pertencer a uma RIDE. Ao se instituir uma RIDE em Teresina, 

esperam-se mais articulação e efetivação das ações públicas, administrativas e, por conseguinte, 

mais investimentos em áreas com pouco desenvolvimento econômico. Para Arrais (2013), as 

RIDEs do Distrito Federal, de Juazeiro e Petrolina e de Teresina possuem em comum cidades 

de estados diferentes. Essa formação de uma região seria uma tentativa de melhorar a logística 

urbana dos fluxos em benefício do capital, visto que na Grande Teresina, por exemplo, uma das 

primeiras ações foi a integração dos municípios pertencentes à RIDE ao sistema de transporte 

mais acessível economicamente, para passageiros cujo destino é Teresina. 

O crescimento da cidade ocorreu sem obediência a um planejamento mais consistente, 

que considerasse a necessidade de diminuir as desigualdades no espaço urbano. Além disso, 

muitos problemas se seguiram, em especial os relacionados à mobilidade urbana, pois as ruas 

e avenidas de grande parte dos bairros da cidade não foram pensadas com esse fim, 

acrescentando-se a baixa qualidade dos serviços de transportes oferecidos.  

Neste espaço da cidade vão se desenrolando relações socioespaciais que, com o tempo, 

extrapolaram o espaço restrito do primeiro núcleo, especialmente com o crescimento da 

população que passa a demandar mais espaço para viver, quando aí, sim, se fortalece o poder 

dos donos da terra, que a distribuem ou a vendem a quem quiser ou lhe oferecer mais. E como 

quem tem mais poder geralmente dispõe de mais recursos (ou vice-versa), inicia-se o processo 

de segregação.  Foi assim com Teresina e grande parte das cidades brasileiras.    

                                                             
108 Lembrando-se de que, na porção que corresponde ao lado Oeste de Teresina, estão o rio Parnaíba e a vizinha 

cidade de Timon, MA. Tal cidade realiza uma conurbação urbana com a cidade de Teresina. 
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5.3.3 Sintetizar: produzindo narrativas 

Notam-se alguns eixos da análise que podem ser sintetizados, dentre eles: a história e o 

crescimento da cidade, as consequências da migração para a área urbana, as desigualdades 

estruturais na cidade, a rede de serviços, a mobilidade urbana, dentre outros. Poderiam ser 

feitos, nesse momento: mapas que confrontem o primeiro traçado de planejamento na cidade 

com o mapa atual; desenhos ou fotografias antigas da cidade para fins comparação; desenhos 

que projetem a vida cotidiana dos jovens, em seu bairro ou seu deslocamento por outros bairros; 

a representação das áreas mais e das menos ocupadas pela população teresinense; e um trabalho 

de campo para visualizar a Teresina antiga em comparação com a mais atual, sob o ponto de 

vista urbanístico, bem como uma verificação dos problemas urbanos. 

5.3.4 Significar: possibilidade efetiva de promover o exercício da cidadania 

5.3.4.1 Conhecer a história de formação da cidade de Teresina  

Isso faz com que se valorizem as edificações históricas da cidade. Essa valorização deve 

partir: da conservação dos prédios e da estrutura da cidade; da manutenção da sua limpeza; e 

da não depredação do patrimônio histórico-cultural da cidade. Nesse aspecto o professor pode 

conversar com seus alunos e verificar se há algum patrimônio material, ambiental ou cultural 

no bairro ou na cidade que eles conheçam. Com essa informação, poder-se-ia realizar um 

trabalho de campo ou buscar informações para averiguar em que medida tal patrimônio está 

sendo cuidado e, de acordo com as discussões em grupo (jovens e professores), delimitar ações 

de conservação do patrimônio que envolvam as autoridades locais, publicidade para divulgação 

do problema e, até mesmo, ações mais diretivas e coletivas para alguma melhoria. Por exemplo, 

um patrimônio cultural de Teresina é o rico folclore baseado em lendas, músicas, cordel, poesias 

e histórias populares. Esse vasto patrimônio cultural pode ser mais conhecido e divulgado na 

escola, no bairro ou em outros lugares da cidade. 

 5.3.4.2 Compreender como se deu o planejamento urbano de Teresina 

Dessa forma, propicia-se, paralelamente, o conhecimento da segregação urbana entre os 

espaços da cidade. Em outras palavras, o lugar de moradia e de realização de atividades 

cotidianas é reflexo da opressão do capital, de falta de políticas que resolvam as carências em 

infraestrutura e que melhore a mobilidade entre os espaços urbanos. Nesse caso, é preciso que 

o jovem possa entender, com o auxílio do professor, como tal situação está presente no seu 
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cotidiano. Por exemplo, dentro da própria sala de aula, o jovem pode ser motivado a se expressar 

sobre os estilos de vida diferentes. Nesse contexto, o professor poderá propor que os jovens 

relatem suas experiências, de como se veem na sociedade, a que grupo social pertencem e que 

relação há com o contexto econômico e político em que estão inseridos. Nesse aspecto, podem 

se organizar em atos que garantam reivindicações de melhorias para a situação do bairro em 

que moram, saber quais os mecanismos de solicitação dos serviços públicos ou de suas 

respectivas melhorias, entender que a Lei Orçamentária do Município (em Teresina) permite a 

participação popular, na sua elaboração e nas solicitações de melhoria para seu bairro e sua 

cidade, desse modo garantido ação ativa como cidadão. 

5.3.4.3 Verificar que a cidade foi planejada com forte interferência do estado 

Consequentemente, a política habitacional em Teresina foi baseada na construção de 

conjuntos habitacionais que deram um perfil e condições de moradia para as pessoas que moram 

em tais lugares. Por motivo de sua localização, as idas e vindas cotidianas dessas pessoas 

sujeitam-nas a padrões estabelecidos pelos espaços públicos dos conjuntos habitacionais que, 

em geral, são poucos e pequenos. Nesses espaços há pouca arborização e um déficit na 

mobilidade urbana, por serem, em geral, conjuntos construídos longe dos serviços urbanos. 

Assim, a população precisa usar com mais frequência as vias urbanas, o que requer melhorias 

urbanísticas, estruturais e sociais, tais como: o acesso a postos de saúde, creches, escolas e 

outros serviços mais próximos às suas moradias. Assim, o professor pode discutir com os jovens 

sobre suas vivências no local onde moram, se estão disponíveis os serviços públicos, se esses 

funcionam com qualidade e o que pensam que pode ser feito para que haja uma melhoria. Por 

exemplo, os jovens podem contribuir para a limpeza dos espaços públicos, por não destinar de 

forma inadequada o lixo, e em alguns casos colaborar para a melhoria na arborização (plantar 

e cuidar de árvores) em sua própria residência, em espaços públicos próximos ou na própria 

escola.  

5.4 Proposta 2:  Os aspectos naturais e ambientais da cidade de Teresina  

5.4.1 Problematizar: interrogando os grupos, seus problemas cotidianos e seus lugares 

A Proposta 2 trata de algumas possibilidades de entender problemas cotidianos da 

cidade de Teresina, levando em consideração os aspectos naturais e como estes podem explicar 

tais problemáticas. Ademais, por serem conteúdos ligados à Geografia escolar, é importante 

que os jovens consigam construir relações entre o que é ensinado em sala de aula e a sua cidade. 
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Nesse sentido, pensou-se nas perguntas a seguir: qual o entendimento do jovem sobre qualidade 

ambiental para a cidade de Teresina? Como funciona o sistema de saneamento no seu bairro? 

Que relações ele faz desse problema com a dinâmica mais geral da cidade? Como se dá o 

sistema de abastecimento de energia elétrica e de água? São fornecidos pelas companhias 

oficiais de abastecimento? Se não, como se dá tal fornecimento? De que forma é destinado o 

lixo da cidade? No bairro do jovem, ocorre da mesma forma? (CAVALCANTI, 2014a). 

Acrescenta-se o fato de que a cidade de Teresina se localiza na região Nordeste do 

Brasil, então surgem os seguintes questionamentos: como a localização interfere em suas 

condições naturais? Por que a cidade de Teresina registra altas temperaturas? De que modo os 

rios Parnaíba e Poti influenciam na dinâmica natural e urbana da cidade? E, qual é a importância 

da vegetação para a cidade? De que modo as características naturais podem exercer relação com 

a dinâmica urbana de Teresina? Como são tratados os problemas ambientais da cidade? 

5.4.2 Sistematizar elementos do conceito: discutindo conceitos mais específicos relacionados 

ao tratamento de temas 

 Teresina localiza-se entre 5º05’12” L.S. e 42º48’42” W.Gr, com uma área de 1.391,981 

km² (BRASIL, 2010c), bem próximo da linha do Equador. Está no Nordeste do Brasil, numa 

área entre os limites das áreas que correspondem à região Amazônica e o Semiárido Nordestino. 

Está a 350 km do litoral, sendo a única capital do Nordeste que não é banhada pelo mar. No 

entanto, é uma cidade estratégica, pois é um importante entroncamento rodoviário que interliga 

o Nordeste ao Norte, por intermédio de uma malha viária que se comunica com as demais 

regiões do país. 

A localização de Teresina faz com que a cidade tenha algumas características naturais 

ímpares, as quais podem ser associadas a temáticas socioambientais, tais como as referentes: 

ao clima e ao tempo; ao relevo; à hidrografia; e aos tipos de vegetação. Por conseguinte, é 

oportuno explanar um pouco acerca desses temas em sala de aula, de modo que haja um ensino 

que consiga integrar os aspectos naturais com os aspectos sociais, evitando a apresentação de 

conteúdos descontextualizados. 

 Em princípio, ao pensar o clima de qualquer cidade, faz-se importante lembrar aos 

alunos a diferença entre as terminologias “tempo” e “clima”, para que fique bem claro que o 

clima de Teresina pode ser classificado de diferentes formas (depende dos critérios escolhidos 

para classificá-lo) e que há situações de tempo previsíveis e imprevisíveis, às vezes não 

antecipados em classificações climáticas.  
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O que faz, então, Teresina registrar temperaturas que chegam a ultrapassar os 40 graus 

Celsius? Dentre as razões, estão a proximidade com a linha do Equador, a umidade relativa do 

ar e o relevo, considerando-se que a cidade de Teresina apresenta baixa cota altimétrica, que 

varia de 72 m, na área urbana, a 150 m, nas demais áreas do município (TERESINA, 2010). 

Agravada por diversos fatores, como desmatamento, queimadas e outros problemas ambientais, 

a sensação de calor em Teresina tem aumentado a cada dia.  

Sobre os aspectos hidrográficos, é importante saber que o rio Poti é um afluente de 

primeira ordem e possui um regime de semiperenidade. Em Teresina, localiza-se a foz desse 

rio, numa altitude de 60 m, onde se dá o encontro com o Rio Parnaíba, no complexo turístico 

do Poti Velho109 (LIMA, 1982). 

A dinâmica dos rios Parnaíba e Poti na cidade é percebida em diversas situações, dentre 

as quais pode-se citar a mobilidade urbana, especialmente quanto ao acesso às zonas Leste, Sul, 

Sudeste e Norte da cidade, bem como à vizinha cidade de Timon, no Maranhão, visto que são 

necessárias as pontes sobre o rio Poti e Parnaíba110 para tal deslocamento. Outro aspecto diz 

respeito às lagoas que existiam na cidade, as quais margeavam e desaguavam nos rios como se 

fossem lagoas de amortecimento da velocidade da água, muito necessárias quando aconteciam 

as chuvas torrenciais. Tais lagoas, agora soterradas, abrigam ruas e outras edificações, mas não 

deixaram de ser o lugar para onde as águas pluviais se direcionam. Por essa razão, tem-se 

constantemente o alagamento em ruas e avenidas no período chuvoso. Ademais, há muito 

prejuízo à natureza e, consequentemente, à sociedade. 

 Há na cidade algumas iniciativas para amenizar os problemas decorrentes da dinâmica 

das águas em Teresina, que também contribuem para amenizar altas temperaturas, em meio à 

intensa compactação do solo. Dentre essas iniciativas, está o replantio de árvores à beira dos 

rios Poti e Parnaíba. Em tais áreas verdes da cidade, é possível perceber a presença de uma 

vegetação com alguns exemplares da flora primária, resultante do regime pluvial, da 

configuração do relevo e dos tipos de solos, ou seja, a vegetação perinifólia e/ou 

subperinifólia,111 com bastante babaçu e epífitas (plantas que se apoiam em outras, sem retirar 

                                                             
109 Nesse local está o Parque Encontro das Águas, que conta com uma modesta infraestrutura para receber os 

turistas em busca de contemplar o encontro dos rios Parnaíba e Poti. Nesse encontro, visualizam-se, com nitidez, 

a cor mais escura do rio Poti e a cor mais em tom de marrom do rio Parnaíba. 
110 As pontes são Juscelino Kubitschek (1959), Ponte Engenheiro Antônio Noronha (1972), a Ponte do Itararé 

(1975), Ponte Dirceu Mendes Arcoverde (1977), Ponte da Primavera (1979), Ponte Antônio Mariano Castelo 

Branco (1992), Ponte Wall Ferraz (1995), Ponte Mestre Isidoro França (2010), Ponte Leonel Brizola (2011) ( há 

uma nova ponte que sai da av. Gil Martins); e as que ligam Teresina ao vizinho estado do Maranhão: Ponte 

Metálica (1938) e Ponte Presidente José Sarney (1997) (existem mais pontes que ligam Teresina a Timon). 
111 Árvores que mantêm a folhagem durante todo o ano, independentemente das mudanças climáticas. Já as 

subperinifólias perdem as folhas em determinadas épocas do ano. 
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nutrientes). No entanto, também é possível encontrar exemplares que não são apropriados, para 

estarem em meio à mata ciliar, os quais são considerados como vegetação atípica. 

Noutra perspectiva, podem-se acrescentar alguns impactos negativos ao meio ambiente 

que causam problemas à sociedade teresinense, dentre os quais os mais visíveis são: a 

eutrofização112 no rio Poti e o assoreamento dos dois rios. 

 O assoreamento ocorre naturalmente, porém é agravado pela ação antrópica.113 A cidade 

de Teresina possui muitos outros problemas ambientais, tais como os relacionados às 

queimadas; à extração de recursos minerais; ao escoamento inadequado das águas pluviais; ao 

lançamento de esgotos sem o devido tratamento nos rios; à falta de um tratamento adequado ao 

lixo no aterro sanitário, que atualmente tem ao seu redor bairros residenciais; ao desmatamento 

constante para dar lugar a grandes empreendimentos residenciais; à constante compactação do 

solo, devido às edificações no espaço urbano, dentre outros. 

 Saber sobre os impactos socioambientais negativos sobre a cidade de Teresina implica 

entender a responsabilidade da sociedade e do poder público mediante eles. No entanto, convém 

analisar o que tem sido feito em prol de melhorias para a qualidade de vida da população, por 

mais que tais ações sejam restritas. Destaca-se que a qualidade de vida pode ser vista sob 

diferentes olhares e perspectivas, o que a torna algo bem particular ao lugar de vivência, ou 

melhor, o que é prioridade para uns, para outros poderá não ser. Porém há aspectos que podem 

ser indicados como básicos à qualidade de vida em qualquer cidade, tais como: condições de 

sobrevivência com dignidade, o que envolve bons equipamentos urbanos; a salubridade no 

trabalho; o meio natural conservado; a população livre da miséria; condições de moradia com 

saneamento e infraestrutura adequados; assistência médica quando necessário; acesso às boas 

escolas e ao ensino de qualidade para as crianças e jovens; segurança pública; espaços públicos 

bem equipados, que sirvam ao seu propósito e muitas outras ações. 

                                                             
112 Processo pelo qual o rio adquire níveis altos de nutrientes. Pode-se afirmar que o rio passa a ser concentrador 

de altos índices de matéria orgânica, o que pode ser fruto da poluição pelo esgoto e outros dejetos. Uma das 

consequências é que a quantidade excessiva de fosfato e nitrato induz à proliferação de micro-organismos, tais 

como as algas que ficam na superfície das águas, o que inviabiliza a penetração de luminosidade. Sem 

luminosidade, há a redução da taxa de fotossíntese para as plantas que ficam em camadas mais profundas dos rios, 

o que acarreta a perda de oxigênio para os seres aquáticos que habitam o rio e, por conseguinte, a mortandade de 

muitos animais aquáticos. A situação fica pior porque a quantidade de bactérias que costumam liberar toxinas na 

água aumenta, tornando-a imprópria para consumo humano (FONSECA, 2016). 
113 Com o desmatamento da mata ciliar, que servia como barreira protetora dos sedimentos que eram removidos 

do próprio solo e transportados pela água em direção aos rios, aumentou significativamente o acúmulo desses 

sedimentos nos rios. Esse acúmulo, por sua vez, em contato com altos índices de matéria orgânica, provoca o 

surgimento de vegetação nos bancos de sedimentos e, consequentemente, a formação de ilhas nos rios, o que 

dificulta a navegabilidade e aumenta a carga dentrítica dos cursos dos rios, por tornar as águas mais pesadas e 

volumosas. Tudo isso acarreta problemas à vida aquática e a outros animais que precisam do rio (PENA, 2016). 
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5.4.3 Sintetizar: produzindo narrativas 

 Podem ser sintetizados os seguintes assuntos: a relação dos aspectos naturais com as 

dinâmicas urbanas e cotidianas dos jovens. Nesse sentido, uma síntese pode ser buscada: a 

compreensão de que a sensação do calor intenso se justifica pelos condicionantes naturais 

(condições geológicas, geomorfológicas, pedológicas, climatológicas, meteorológicas, dentre 

outros), embora a ação humana contribua para agravar o desconforto térmico, principalmente 

por causa do tipo de ocupação no solo urbano. Para ilustrar como os aspectos naturais e a ação 

humana concorrem para o agravamento do desconforto térmico em Teresina podem ser 

utilizadas figuras que apresentem situações atenuantes dos impactos negativos para o meio 

ambiente, como fotografias e mapas que auxiliem na compreensão dos conteúdos abordados, 

como também podem ser realizados trabalho de campo para visualizar os aspectos naturais e os 

impactos socioambientais positivos e negativos, decorrentes da ação antrópica. 

5.4.4 Significar: possibilidade efetiva de promover o exercício da cidadania 

5.4.4.1. Entender que as altas temperaturas na cidade podem ser amenizadas  

  Para tanto, indicam-se novos plantios de árvores de espécies de grande porte e 

calçamentos de melhor qualidade em algumas partes da cidade, em vez do asfaltamento, pois 

este contribui para a impermeabilização do solo e aumento da sensação de calor. Vale perceber, 

nesse sentido, que, em muitos dos novos bairros, as construtoras estão deixando cada vez menos 

áreas verdes e espaços naturais conservados. Diante disso, o professor poderá perguntar aos 

jovens se eles frequentam os parques da cidade, se têm acesso às suas áreas verdes. Ele pode 

levar os alunos a refletirem sobre o desconforto térmico da cidade de Teresina, com o ponto de 

vista de que é algo que pode ser amenizado pelo encorajamento ao plantio e conservação das 

árvores, e assim sensibilizar os jovens a se pensarem como cidadãos compromissados no 

engajamento dessa causa. Tal entendimento pode estimular campanhas educativas que 

promovam o plantio e o cuidado com a vegetação da cidade.  

5.4.4.2. Saber que os tipos de solo em Teresina permitem exploração econômica 

Tal exploração se dá tanto pela extração mineral como pelo aproveitamento da 

fertilidade do solo, por meio da produção de hortas, frutas e alguns legumes. Importante saber 

que essas atividades geram renda, mas também têm suas implicações para o meio ambiente. 

Nesse ponto de vista, o professor pode em conjunto com os jovens verificar algumas dessas 
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atividades no cotidiano do bairro e como estão atuando. Nessa acepção, agir como um 

observador, procurando entender o modo como essas atividades ocorrem, se há alguma política 

pública que contemple esses trabalhadores e como ela pode ser aprimorada, caso necessário. 

 5.4.4.3 Reconhecer, pelos estudos referentes à importância da água, a necessidade de 

conservar os rios da cidade 

O rio Parnaíba fornece água e energia elétrica à população de grande parte do Piauí, 

porém muitas pessoas jogam lixo nos rios e, nesse aspecto, parte do esgoto da cidade chega ao 

rio sem o devido tratamento, o que provoca extrema poluição. Cabe verificar em que medida 

cada um pode contribuir para amenizar essa situação. Por conseguinte, o professor poderia 

discutir com os jovens acerca da poluição das águas e se, de algum modo, eles perceberam 

alguma consequência da poluição das aguas dos rios em suas vidas. Assim, os jovens, de acordo 

com o que aprenderam, poderão esclarecer, por meio de campanhas educativas, às pessoas que 

costumam poluir o rio, sobre os riscos que isso envolve, bem como fiscalizar, ficar atento às 

ações públicas e, quando preciso, cobrar do poder público mais estações de tratamento de 

esgotos, destino adequado do lixo, despoluição dos rios e demais mananciais.  

5.5 Proposta 3: As possibilidades econômicas e as desigualdades socioespaciais da cidade 

de Teresina 

5.5.1 Problematizar: interrogando os grupos, seus problemas cotidianos e seus lugares 

 Em virtude da eminente inserção no mercado de trabalho, o jovem que está finalizando 

a educação básica tende a pensar sobre qual carreira escolher, se migra para outra cidade, se 

tem a capacidade de sustentar-se nos estudos e desempenhar um emprego que lhe garanta 

alguma renda de forma concomitantemente e dentre outros. Mesmo que o jovem não vivencie 

essas preocupações, em algum momento terá de decidir sobre sua vida econômica. Entre as 

possibilidades, há a de se preocupar em ingressar na universidade para aprender alguma 

profissão ou, quando não, entrar no mercado de trabalho sem uma formação acadêmica. 

Pensando nisso, as condições de desigualdade socioeconômica de cada jovem terão muito peso 

nas suas decisões. 

Acerca disso, cabem alguns questionamentos: como o jovem vê as oportunidades para 

sua vida profissional em Teresina? De que modo o jovem encara os estudos? Pretende 

prosseguir em uma universidade ou não? Como relaciona o ensino com as possibilidades de 

trabalho? O jovem sente-se acolhido pelas oportunidades de sobrevivência na cidade de 
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Teresina ou já pensou em morar em outra cidade para conseguir emprego, por exemplo? Em 

que medida se sente integrado à sociedade teresinense? Como o jovem vê as pessoas que são 

usuárias de drogas, as que, pelo mesmo motivo ou não, moram nas ruas e/ou não vivem com as 

famílias? (CAVALCANTI, 2014a). 

Seguem-se, ainda, as seguintes indagações: como a população teresinense vive em seu 

cotidiano? Quais as evidências de desigualdades socioeconômicas e espaciais na cidade? Como 

está distribuída a infraestrutura na cidade? Como a qualidade dos serviços afeta a vida da 

população? Como são desempenhadas as atividades econômicas na capital do Piauí? Em que 

medida os jovens usufruem dos espaços públicos da cidade? 

5.5.2 Sistematizar elementos do conceito e discutir conceitos mais específicos relacionados, no 

tratamento de temas 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) atribuído a Teresina era de 

0,751114 em 2010 (TERESINA, 2014). Apesar de ser considerado um índice alto pelo PNUD, 

na cidade é possível verificar muitas diferenças no âmbito socioeconômico, assim como em 

qualquer outra cidade brasileira. Dentre os conceitos que podem ser considerados nesse quesito, 

estão a distribuição de renda, os tipos de atividades econômicas e a qualidade de vida das 

pessoas da cidade. 

Segue-se também a tendência da valorização do solo urbano, que, ao encarecer, 

“expulsa” os compradores que não fazem parte do poder aquisitivo desse consumo. 

Consequentemente, tal contingente populacional fica afastado do local com mais infraestrutura 

e serviços urbanos e, dessa forma, constituem moradias longe dessas áreas. Contudo, há 

movimentos populacionais que ocupam solos urbanos que estavam ociosos na cidade, os quais 

são costumeiramente chamados de invasão.115 Tal ocorrência faz com que seja possível 

verificar a presença de moradias improvisadas ao lado de casas que ostentam luxo. 

Nessa lógica, os moradores de Teresina têm uma infraestrutura dos serviços públicos de 

forma desigual. A situação é agravada quando se pensa na condição dos moradores de vilas e 

favelas e bairros muito afastados do centro de Teresina. Apesar de a grande maioria das casas 

ser construída com tijolos e telhas, ainda é muito significativa a presença de casas construídas 

de taipa, ora coberta por telhas, ora cobertas por palha. Grande parte desses tipos de residências 

                                                             
114 O IDH varia de 0 a 1.  
115 Cabe lembrar que tal palavra é fruto de constantes debates entre os geógrafos, no que se refere à conotação 

social e política, visto que a palavra “invasão” tem sido usada com o sentido da ilegalidade, algo contrário ao juízo 

de valor social. O conceito de ocupação é considerado como mais adequado. 
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não é legalizada e/ou não possui registro de imóvel; não é bem servida pelo abastecimento de 

energia elétrica, pelo abastecimento de água fornecido pelo sistema da rede oficial e, muitas 

vezes, essa população não tem acesso à água tratada, à rede de esgotos e à coleta domiciliar do 

lixo (TERESINA, 2000).  

Esse cotidiano expressa a realidade desigual na cidade, que se reflete também no tipo 

de trabalho e ocupação dos moradores na urbe. Nesse contexto, as atividades econômicas da 

cidade de Teresina apresentam-se distribuídas de forma desigual pelos diversos setores da 

economia, segundo o IBGE (BRASIL, 2010c), quase não há representatividade econômica no 

setor primário e, no setor secundário, chega a corresponder a 18%. Contudo, está no setor 

terciário a maior representatividade da economia da cidade. A concentração dos trabalhadores 

no setor terciário dá a conotação de que a cidade presta diferenciados serviços relacionados ao 

comércio, à saúde e à educação. Nesse plano, muitos jovens procuram a sua qualificação 

profissional voltada para atender a esse seguimento econômico, muito embora o trabalho no 

comércio de vendas e outros possa exigir menos escolaridade. 

Tal situação faz com que a economia da cidade seja bem diversificada, porém há de se 

pontuar que grande parte dos empreendimentos econômicos está na gestão de poucos grupos 

empresariais. Essa situação colabora para a concentração de renda na cidade. Tal concentração 

de renda reverte-se em desigualdade de infraestrutura, serviços e tipos de moradias, quando se 

pensa na produção do espaço urbano. Igualmente, a cidade desigual é percebida no cotidiano 

dos jovens, especialmente dos que moram em bairros menos favorecidos no que tange à 

infraestrutura.  

Os jovens têm na cidade poucos espaços públicos destinados ao lazer. Basicamente são 

os parques, tais como o Parque Potycabana, o Parque da Cidade, o Parque Estação Cidadania, 

o Parque Zoobotânico e as praças da cidade. É nesses espaços que os coletivos juvenis tendem 

a territorializar suas práticas, desempenhando sua vida cotidiana na cidade. Cabe ressaltar que, 

embora de iniciativa privada, os shopping centers da cidade de Teresina, num total de três 

(Riverside, Teresina e Rio Poty), servem como local de encontro para jovens e famílias que 

frequentam cinemas e realizam outras atividades recreativas. Para ter acesso a esses espaços, 

muitos jovens terão de gastar, minimamente, com algum meio de transporte, considerando-se 

que tais lugares são distantes de muitos bairros da cidade.  

 O acolhimento dos coletivos juvenis na cidade é precário, visto que a cidade de Teresina, 

apesar de ter passado por diversas transformações no espaço urbano, ainda carece da oferta de 

mais espaços que se tornem atrativos para receber os jovens da cidade. Os gestores da cidade, 
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por ter muitas outras prioridades estruturais, acabam negligenciando espaços que permitem aos 

jovens marcarem sua presença no espaço urbano. 

 Outra particularidade relacionada à vida cotidiana dos jovens tem forte relação com a 

falta de segurança pública e/ou aumento da sensação de insegurança na cidade. Embora haja 

algumas explicações para tal situação, muitos dos infratores e criminosos são pessoas jovens. 

Tais jovens poderiam ter tido outras perspectivas, se lhes fossem dadas oportunidades de 

inclusão social, educacional, dentre outras, para que se sentissem cidadãos com plenos direitos. 

Diante de tal realidade, tem-se o medo das famílias e dos próprios jovens, o que pode inibir a 

frequência nos espaços públicos. 

5.5.3 Sintetizar: produzindo narrativas 

Nessa proposta podem ser sintetizados os conteúdos referentes à condição de moradia, 

ao acesso e ao uso dos espaços públicos, à relação dos indicadores econômicos (ex.: IDH) com 

o cotidiano da cidade; às participações nas atividades econômicas da cidade; às desigualdades 

estruturais e econômicas da cidade; à relação das políticas públicas com a configuração 

territorial de Teresina; à complexidade da organização por zonas administrativas; à vida 

cotidiana dos jovens na cidade de Teresina. 

5.5.4 Significar: possibilidade efetiva de promover o exercício da cidadania 

5.5.4.1 Compreender como as desigualdades socioeconômicas locais têm dimensão como um 

problema global e podem ser amenizadas pelas ações dos movimentos sociais que buscam tais 

melhorias  

Isso pode ser feito pelo professor ao solicitar aos jovens que concluam sobre o que 

pensam acerca da distribuição e concentração de renda em Teresina, valendo-se, para isso, de 

assuntos como tipos de moradias, acesso e a qualidade dos serviços na cidade. Para 

exemplificar, pode ser observado em Teresina que alguns comércios e serviços mudam seu 

padrão de atendimento e qualidade de acordo com o bairro em que estão instalados.  O jovem, 

como cidadão, deve buscar a garantia de seus direitos e cumprir seus deveres. 

5.5.4.2 Estar atento à conservação dos espaços de lazer público e solicitar instalações 

atenuantes, como bebedouros públicos e banheiros de qualidade  

Isso significa entender que todos têm direito igual nesses espaços. Nesse sentido, o 

professor poderá estimular o debate sobre o que seriam os direitos humanos, direitos sociais e 
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direitos constitucionais e convidar os jovens a perceberem em que medida a conservação dos 

espaços públicos tem relação com tais direitos e solicitar do poder público mais melhorias. 

5.5.4.3  O aumento da população gera muitas demandas, que se somam a outras já existentes 

Nesse aspecto, deve-se começar pelas prioridades, dentre elas a segurança pública. 

Nesse contexto, o professor poderá conversar com os jovens sobre os casos de violência que 

aconteceram na cidade e procurar discutir sobre o que eles têm a dizer sobre essa questão, como 

encaram a violência e o que pensam sobre as causas e consequências, colaborando para que 

eles se percebam como agente pacificador. Além disso, o jovem pode entender que o uso de 

entorpecentes, por exemplo, pode contribuir significativamente para o aumento de violência, 

associada à dependência química, que, por sua vez, pode fazer com que os jovens pratiquem 

delitos para ter acesso às drogas. Entender-se como cidadão que atua e é importante para a 

sociedade dar-lhes-á um sentido que pode contribuir para evitar o uso de drogas, por exemplo. 

5.6 Algumas reflexões acerca das propostas 

A apresentação das propostas para o ensino de Geografia acerca da cidade de Teresina 

consiste em um passo inicial rumo a pensar mais detalhadamente nas abordagens sobre a cidade 

e o cotidiano das pessoas que nela vivem. A intenção foi, antes de tudo, mostrar que existe um 

caminho alternativo para ensinar a cidade de Teresina, de forma mais crítica e ativa, de acordo 

com os princípios de Vygotsky (2000), os quais orientam uma formação escolar voltada para a 

construção do pensamento. Como cautela, as propostas têm o objetivo de contribuir para a 

formação dos professores, na expectativa de que reflitam e façam as necessárias adequações às 

suas realidades. Nas palavras de Callai (2013b, p. 266):  

A formação de professores é entendida como um processo que acontece ao longo do 

caminho da sua constituição profissional, e como tal é sempre complexo e 

singularizado com/no desenvolvimento integral de cada sujeito. Esses sujeitos vivem 

num contexto histórico, cultural e social e, portanto, sempre em movimento no seu 

processo de formação. 

Aceita-se que existem inúmeras possibilidades para ensinar sobre a cidade de Teresina, 

aspectos possíveis de se encontrar em vários pontos da cidade e serem tematizados, tais como: 

a atividade de produção de hortifrutigranjeiro no município de Teresina e o cotidiano 

econômico da cidade; as áreas de conservação ambiental na cidade; as políticas de 

melhoramento urbano e suas relações com vida social; as territorialidades juvenis na cidade; o 

comércio informal e sua relação com a mobilidade na cidade; a influência do polo de saúde no 

cotidiano da cidade e muitas outras.  
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O ensino de geografia deve pautar-se na leitura e reflexão dos conteúdos geográficos à 

luz do entendimento das práticas sociais, pois a Geografia pretende entender as espacialidades, 

nesse caso, da cidade. Tal ensino deve considerar o jovem como ser em formação e em 

desenvolvimento, com a premissa de contribuir de forma efetiva em suas vidas. 

Necessariamente, o ensino é formador e formativo; é uma ponte facilitadora entre os 

conhecimentos cotidianos e científicos; é uma exploração contínua da vida, e de aprendizado 

sobre ela.  

A importância da geografia para a vida dos jovens será evidenciada quando lhes forem 

dadas as condições de se expressarem sobre seus modos de vida, seus desafios, seus temores, 

seus sucessos, suas perspectivas, suas dúvidas, e tudo mais que envolva seu cotidiano. O ensino 

de Geografia pode apropriar-se dos saberes dos jovens para estimular o conhecimento do lugar, 

da cidade, do Brasil e do Mundo, o que é essencial para que o jovem seja um cidadão proativo. 

Assume-se, no entanto, que há limitações no que concerne aos conteúdos apresentados 

nessa proposta, conquanto, a intenção foi demonstrar possibilidades, e não tentar criar uma 

espécie de manual a ser seguido. Além disso, tal demonstração pode contribuir no dia a dia da 

escola básica, visto que, se o professor entender que, quanto mais os alunos problematizarem, 

entenderem-se na cidade e fizerem mais pela cidade, mais teriam condições de exercerem sua 

cidadania. Assim sendo, ser cidadão significa ter o entendimento crítico e analítico da cidade a 

ponto de possibilitar a participação ativa e ser capaz de transformar para efetivar o direito de 

usufruir da cidade. Chegar a esse estágio pode parecer difícil, contudo é possível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Realizar um diagnóstico sobre o que os jovens recém-ingressos em cursos de graduação 

da Universidade aprenderam de conhecimentos geográficos, conhecimentos esses construídos 

ao longo de suas vidas durante a educação básica, e conseguir apresentar propostas para o 

ensino de cidade, foi resultado de um intenso trabalho direcionado por escolhas que remetem 

ao contexto teórico-metodológico percorrido para a construção desta tese. Na medida do 

possível, os caminhos trilhados foram exitosos. Todavia, não se pode esquecer que algumas 

temáticas ainda necessitam de futuros trabalhos acadêmicos, no sentido de garantir o 

aprofundamento das discussões. 

Especialmente, este trabalho permitiu uma ampla reflexão das problemáticas suscitadas 

na introdução desta tese e de outras que foram se estabelecendo no decorrer das leituras 

realizadas, de modo que as interpretações das informações coletadas foram incorporando-se à 

análise qualitativa. Assim, é possível estabelecer algumas conclusões acerca do objetivo geral 

desta tese: “Compreender os conhecimentos geográficos de jovens universitários, expressos em 

conceitos sobre a cidade e o urbano, como indicadores de resultados de processos de ensino e 

aprendizagem na educação básica, notadamente no ensino médio”. Para tanto, optou-se, para 

essas considerações finais, fazer uma retomada dos objetivos específicos, no intuito de 

apresentar algumas conclusões e, na sequência, alguns encaminhamentos. 

Ao “analisar as propostas oficiais (nacional, estadual e municipal de Teresina), 

notadamente para o ensino médio, como formadoras de currículo para o ensino de Geografia” 

(primeiro objetivo específico), procurou-se entender o processo de aquisição dos 

conhecimentos pelos jovens sobre a Geografia escolar, processo esse que começa ainda na 

infância e se estende por toda sua vida. Verificou-se que o ensino médio é uma etapa importante, 

por ser o momento de consolidação da aprendizagem referente à educação básica e, ao mesmo 

tempo, a etapa em que têm ocorrido as decisões dos jovens acerca de suas escolhas, sobretudo 

as relacionadas à vida profissional. 

A compreensão com relação às leis, currículo e como ocorre a formação do professor 

no dia a dia escolar, no entendimento de que na escola similarmente há uma formação 

continuada, foi a temática mais proeminente. Contudo, ainda persistem algumas limitações 

concernentes à Geografia escolar, haja vista as muitas atribuições a serem desenvolvidas em 

escolas sem infraestrutura e com profissionais que precisam de formação continuada para que 

desenvolvam sua atividade docente voltada para a construção do pensamento cidadão nos 

jovens, considera-se que a não compreensão dessa prerrogativa pode fazer com que muitos 
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encarem a Geografia como menos importante que outras disciplinas. Desse modo, a Geografia 

deve se reafirmar como promotora de um projeto de cidadania na escola e sociedade.  

Nesse sentido, em relação aos conhecimentos geográficos, coube perguntar: será que os 

alunos conseguiram, ao longo de seu processo de escolarização básica, formar conceitos 

geográficos? Para responder a essa questão, foi preciso: “Identificar as concepções de cidade e 

urbano como conteúdos para o ensino de Geografia nos contextos do ENEM e dos livros 

didáticos de Geografia para o ensino médio” (segundo objetivo específico). As análises das 

informações coletadas apontaram que, ao se compreender a cidade, tem-se uma dimensão mais 

abrangente dos conteúdos geográficos e do que é ser cidadão. Os jovens, apesar de 

predominantemente restringirem-se aos conhecimentos empíricos sobre os aspectos urbanos e 

sobre a cidade de Teresina, por exemplo, forneceram, ao mesmo tempo, indícios de um ensino 

médio que ainda persiste na busca por resultados positivos em testes que são utilizados como 

indicadores nacionais de qualidade, sobretudo o ENEM, pois essa parece ser a opção de grande 

parte das escolas, para que seus alunos tenham êxito em aprovações nas universidades. Tal 

situação propicia mais uma conclusão: o fato de um jovem recém-ingresso estar em uma 

graduação na universidade não é uma garantia de que a educação básica conseguiu proporcionar 

os conhecimentos relativos à cidade e ao urbano, especialmente quando foi diagnosticado que 

há fragilidades em relação ao conhecimento acerca da cidade de Teresina. 

Para o diagnóstico, foi necessário: “Conhecer o perfil socioeconômico dos jovens 

universitários recém-ingressos da UFPI-Teresina em diferentes graduações, na condição de 

sujeitos desta pesquisa” (terceiro objetivo específico). Na ocasião da aplicação dos 

questionários e da atividade para a verificação de conceitos, por mais que sejam etapas em que 

os sujeitos da pesquisa costumassem ficar concentrados em responder às perguntas, não foi 

possível evitar que alguns jovens fizessem comentários sobre suas experiências pessoais que se 

configuram em reclamações, mas, em outra medida, outros jovens apontaram que os 

professores de Geografia foram muito bons, que gostavam da matéria estudada, dentre outras 

opiniões. Tais comentários deram-me a percepção de que o questionário e a atividade 

proporcionaram, naquele instante, uma reflexão do aprendizado entre os jovens. Alguns até 

afirmaram que iriam retomar a leitura de mapas e do livro de Geografia, por exemplo. Dessa 

compreensão, pode-se fazer mais uma conclusão: um diagnóstico com o princípio qualitativo 

serve também como autoavaliação.  

Outra etapa marcante desta pesquisa foi o grupo de discussão, que eu considero como 

um estágio primoroso de aprendizagem. Foi a ocasião em que mais tive proximidade com os 

sujeitos da pesquisa. Vi como o conhecimento acerca da cidade e do espaço urbano é pensado 
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pelos jovens. Ao conversar com eles, entendi que tudo que previa para a tese tinha um sentido 

maior e que poderia contribuir para que os jovens da escola básica conheçam melhor a sua e 

outras cidades. Desse modo, tratei do quarto objetivo: “Verificar componentes curriculares do 

ensino médio referentes ao conhecimento geográfico presentes na compreensão dos jovens 

universitários em relação ao espaço urbano e da cidade de Teresina”.  Pode-se dizer que as 

respostas dos jovens se voltaram especialmente para uma Geografia presente em suas 

percepções, porém que precisa não se limitar à superficialidade, visto que parte do que 

aprenderam deveu-se à preparação para a aprovação e ingresso na UFPI. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que adquire significativa importância para o cenário da 

educação brasileira a tese de que é possível identificar conhecimentos referentes à escola básica 

com a ajuda dos jovens universitários, especialmente por ser um momento em que estão sendo 

apresentados novos rumos para o ensino médio. Ademais, pelas respostas dos jovens, pude 

cogitar propostas, conforme tratado no Capítulo 5, em que procurei atender ao quinto objetivo 

deste trabalho: “Definir elementos norteadores de diretrizes curriculares para o ensino de 

Geografia, tendo em vista práticas cidadãs”. Para tanto, refleti constantemente sobre o fato de 

não transparecer a ideia de um projeto linear de ensino. 

Portanto, tem-se como conclusão geral que o poder público deve realizar diagnósticos 

qualitativos acerca do que os jovens estão conseguindo aprender na escola, em conjunto com a 

compreensão de cada lugar. A falta do conhecimento sobre a realidade escolar, por parte dos 

órgãos competentes, implica o estabelecimento de currículos com base em desempenhos 

quantitativos elaborados para um fim específico que geralmente serve para dar uma visão 

generalizada da educação e não para identificar o conhecimento que foi internalizado pelos 

jovens escolares.  

Nessa direção, para a eficácia dos diagnósticos, supõe-se que estes não devem ser feitos 

para penalizar de alguma forma a escola, professores e alunos, mas sim para avaliar em que 

medida é possível fazer melhorias no campo do ensino-aprendizagem. A falta desse diagnóstico 

pode levar à construção de propostas que não visam ao ensino da educação básica como um 

processo contínuo de aprendizagem, algo notoriamente prejudicial quando se pensa em 

currículos municipais, estaduais e federal cuja base é um currículo comum. 

Além disso, como o diagnóstico não é proposto como ação metodológica nos 

documentos curriculares oficias, esta tese mostra-se relevante, pois forneceu alguns indícios de 

como pode ser diagnosticado o conhecimento dos jovens para fins de gestão escolar e formação 

continuada de professores. A gestão escolar, em diferentes escalas (própria escola e secretarias 

de governo), poderá estabelecer encaminhamentos acerca das dificuldades de aprendizagem de 
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alguns conteúdos por parte dos alunos e, desse modo, poderá articular conversas com as equipes 

pedagógicas para refletir sobre as possibilidades com vistas à melhoria do ensino.  

Nesse ponto de vista, a presente tese também empreendeu esforços para destacar 

aspectos relativos à importância da ciência geográfica para os futuros profissionais de qualquer 

campo de conhecimento, ou seja, a Geografia ensinada na educação básica servirá para orientar 

práticas cidadãs cotidianas e profissionais de qualquer jovem que tenha conseguido internalizar 

os conteúdos referentes ao entendimento de cidade. Evidencia e reforça que a Geografia 

proposta serve para a vida cotidiana em sociedade, que sem essa disciplina escolar os jovens 

brasileiros estarão à mercê de um aprendizado incompleto, não conseguirão propor 

conhecimentos que inovem e tragam mais qualidade de vida social, política, ambiental, 

econômica e, consequentemente, estarão em desvantagens quando comparados a outros jovens 

que tiveram um ensino adequado de Geografia – produzindo um hiato global de conhecimento 

geográfico. 

No entanto, é necessário lembrar que a formação dos jovens na educação básica será 

melhor conduzida se houver uma formação de professores adequada às diferentes realidades 

brasileiras. Nessa medida, é preciso fortalecer a formação inicial dos professores, por oferecer 

condições de instrução qualificada e adequada às diferentes realidades das redes (municipais, 

estaduais e federal) de ensino no Brasil. A forma como se dará a formação continuada dos 

professores, dada a diversidade de situações, deve propiciar um significado ao que se ensina e 

ao que se aprende. Tal contexto se reflete em diferentes situações referentes ao ensino de 

Geografia que, por sua vez, deve repensar o sentido da geografia escolar, explicitar para os 

alunos a compreensão do que se estuda, qual o significado do conhecimento para as suas vidas, 

e não apenas se empenhar para melhorar indicadores numéricos que, a todo custo, procuram 

evidenciar a qualidade ou a falta dela no ensino. 

Quanto ao que é proposto para o ensino de Geografia na educação básica, a presente 

tese encaminha, por exemplo, as seguintes proposituras que devem ser investigadas com maior 

afinco: estudos sobre propostas teóricas e metodológicas que possam nortear toda a educação 

básica; entender como o pensamento geográfico pode ser construído nas diferentes fases de 

desenvolvimento das crianças e jovens; identificar caminhos que possibilitem a 

interdisciplinaridade, com o firmamento da identidade das disciplinas; analisar a construção do 

pensamento geográfico escolar em diferentes vivências, escolas, contextos culturais, sociais e 

econômicos; elaborar propostas curriculares que considerem, além das realidades geográficas 

locais, a articulação com o mundo globalizado e a realidade de vida dos jovens; dentre outros 

apontamentos a estes relacionados. 
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Ainda, poderiam ser desenvolvidas algumas temáticas, em pesquisas futuras, que 

ponderem sobre as seguintes questões: em que medida os jovens compreendem que é 

importante conhecer a sua cidade? Como os jovens interpretam a sua vida cotidiana na cidade, 

sob o olhar geográfico? A cidade de Teresina (ou outra cidade) oferece condições para que os 

jovens desempenhem a sua condição juvenil? Como os conhecimentos geográficos sobre cidade 

estão construídos no pensamento de jovens que escolheram cursos que trabalham, mais 

especificamente, com a temática urbana, tais como a Geografia, História, Arquitetura, 

Urbanismo, Ciências Políticas, Ciências Sociais e outros?  

Com a escrita da tese, vislumbrei os limites que a pesquisa impõe, pois, de forma geral, 

sabe-se pouco sobre muitas coisas. Ademais, ainda mesmo que esta tese não tenha fornecido 

todas as respostas possíveis para os questionamentos suscitados, mesmo que tenha sido apenas 

um começo de muitas outras ideias, eu acredito que contribuirá em alguma medida para jovens 

e professores que estão na busca do projeto social de cidadania, bem como para pensar a 

universidade como um lugar aonde os jovens chegam munidos de ampla bagagem de 

conhecimentos e que pode-se refletir sobre as necessidades concernentes ao ensino na educação 

básica. Acima de tudo, acredito que as falhas passíveis de serem encontradas são, na verdade, 

chances futuras de acertar, o que me faz julgar o doutoramento como o início de uma carreira 

que será influenciada pela formação profissional que obtive. Nesse aspecto, pretendo ver de 

forma mais crítica a cidade, a formação de professores e o ensino-aprendizagem de Geografia, 

o que certamente se refletirá na minha prática como professora formadora, à qual pretendo me 

dedicar como um audaz aprendiz. 
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APÊNDICE A 

 

Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Estudos Socioambientais 

          Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, EM TERESINA, PI”. Meu nome é Mugiany Oliveira Brito 

Portela, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Geografia. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence 

à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail mugiany@yahoo.com.br e 

ls.cavalcanti@uol.com.br, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato 

telefônico: (86) 999643637. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 Informações Importantes sobre a Pesquisa 

A pesquisa possui o título: “A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA OS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, EM TERESINA, PI”. O tema proposto 

se interessa pela construção do pensamento que os jovens têm sobre a Geografia, bem como a 

compreensão dos jovens acerca das utilidades desse conhecimento para suas vidas. Assim, tem-

se como objetivo geral: Analisar os conhecimentos geográficos de jovens universitários, 

expressos em conceitos sobre a cidade e o urbano, como indicadores de resultados de processos 

de ensino e aprendizagem na educação básica, notadamente no ensino médio, e como objetivos 

específicos: Conhecer em que medida o perfil sociocultural dos jovens universitários revelam 

conhecimentos geográficos adquiridos na Educação Básica; Identificar componentes do Ensino 

Médio referentes ao conhecimento Geográfico presentes na compreensão dos jovens 

universitários em relação ao espaço geográfico da cidade de Teresina; Avaliar o currículo e as 

diretrizes para o Ensino Médio em relação às demandas da ciência geográfica; Definir 

elementos norteadores de diretrizes curriculares para o ensino médio, tendo em vista práticas 

cidadãs. Para tanto, a pesquisa utilizará aplicação de questionários, testes e entrevistas em grupo 

de discussão. Especialmente, nos grupos de discussão, de acordo com a autorização dos 

participantes, utilizaremos a gravação do áudio para anotações posteriores. Assim, faz-se 

importante que assinale a seguir: 

(  ) Permito a divulgação das anotações resultantes do  áudio produzido nos grupos de 

discussão para serem publicados na pesquisa; 

(   ) Não permito a divulgação das anotações resultantes do  áudio produzido nos grupos de 

discussão para serem publicados na pesquisa. 
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A sua participação na pesquisa é importante, tendo em vista o seguinte benefício: 

poderemos entender como foi construído o ensino de geografia na educação básica e, através 

desses resultados, sugerir abordagens mais eficientes para o ensino de geografia. A sua 

participação é voluntária e, por isso, não serão dados recursos para qualquer eventual despesa 

do participante.  A pesquisa não apresenta riscos a integridade física e nem psicológica, pois os 

dados coletados serão referentes a conteúdos geográficos adquiridos na escola e no dia a dia. 

Ademais, será garantido o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato do participante. 

Portanto, não será necessária a identificação do participante pelo nome em momento algum da 

pesquisa. Quando citado algum exemplo, serão utilizados letras ou números para oferecer uma 

distinção dos depoimentos. A qualquer momento, o participante pode recusar participar ou 

retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Ao 

participante é garantida a liberdade de se recusar a responder a questões que lhe causem 

constrangimento em entrevistas e questionários, também lhe é garantido o direito de pleitear 

indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da 

participação na pesquisa. A pesquisa conta com a aprovação do Comitê de Ética vinculado à 

Universidade Federal de Goiás e com o consentimento da Universidade Federal do Piauí. Os 

dados coletados serão utilizados para fundamentar uma tese de doutorado com previsão de 

defesa para o ano de 2017, assim as informações serão utilizadas até o ano mencionado. 

 

Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Assentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/CPF......................................................., responsável legal, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado “A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA OS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, EM TERESINA, 

PI”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de 

caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador(a) 

responsável Mugiany Oliveira Brito Portela sobre a pesquisa, acerca dos procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como dos possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE B 

 

Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Estudos Socioambientais  

Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS JOVENS 

UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, EM TERESINA, PI”. Meu nome é Mugiany Oliveira Brito 

Portela, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Geografia. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence 

à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail mugiany@yahoo.com.br e 

ls.cavalcanti@uol.com.br, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato 

telefônico: (86) 999643637. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 Informações Importantes sobre a Pesquisa 

A pesquisa possui o título: “A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

PARA OS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, EM TERESINA, PI”. O tema proposto 

se interessa pela construção do pensamento que os jovens têm sobre a Geografia, bem como a 

compreensão dos jovens acerca das utilidades desse conhecimento para suas vidas. Assim, tem-

se como objetivo geral: Analisar os conhecimentos geográficos de jovens universitários, 

expressos em conceitos sobre a cidade e o urbano, como indicadores de resultados de processos 

de ensino e aprendizagem na educação básica, notadamente no ensino médio, e como objetivos 

específicos: Conhecer em que medida o perfil sociocultural dos jovens universitários revelam 

conhecimentos geográficos adquiridos na Educação Básica; Identificar componentes do Ensino 

Médio referentes ao conhecimento Geográfico presentes na compreensão dos jovens 

universitários em relação ao espaço geográfico da cidade de Teresina; Avaliar o currículo e as 

diretrizes para o Ensino Médio em relação às demandas da ciência geográfica; Definir 

elementos norteadores de diretrizes curriculares para o ensino médio, tendo em vista práticas 

cidadãs. Para tanto, a pesquisa utilizará aplicação de questionários, testes e entrevistas em grupo 

de discussão. Especialmente, nos grupos de discussão, de acordo com a autorização dos 

participantes, utilizaremos a gravação do áudio para anotações posteriores. Assim, faz-se 

importante que assinale a seguir: 

(  ) Permito a divulgação das anotações resultantes do  áudio produzido nos grupos de 

discussão para serem publicados na pesquisa; 

(   ) Não permito a divulgação das anotações resultantes do  áudio produzido nos grupos de 

discussão para serem publicados na pesquisa. 



243 

 

A sua participação na pesquisa é importante, tendo em vista o seguinte benefício: 

poderemos entender como foi construído o ensino de geografia na educação básica e, através 

desses resultados, sugerir abordagens mais eficientes para o ensino de geografia. A sua 

participação é voluntária e, por isso, não serão dados recursos para qualquer eventual despesa 

do participante.  A pesquisa não apresenta riscos a integridade física e nem psicológica, pois os 

dados coletados serão referentes a conteúdos geográficos adquiridos na escola e no dia a dia. 

Ademais, será garantido o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato do participante. 

Portanto, não será necessária a identificação do participante pelo nome em momento algum da 

pesquisa. Quando citado algum exemplo, serão utilizados letras ou números para oferecer uma 

distinção dos depoimentos. A qualquer momento, o participante pode recusar participar ou 

retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Ao 

participante é garantida a liberdade de se recusar a responder a questões que lhe causem 

constrangimento em entrevistas e questionários, também lhe é garantido o direito de pleitear 

indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da 

participação na pesquisa. A pesquisa conta com a aprovação do Comitê de Ética vinculado à 

Universidade Federal de Goiás e com o consentimento da Universidade Federal do Piauí. Os 

dados coletados serão utilizados para fundamentar uma tese de doutorado com previsão de 

defesa para o ano de 2017, assim as informações serão utilizadas até o ano mencionado. 

 

Assentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS 

JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, EM TERESINA, PI”. Informo ter mais de 18 anos 

de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo pesquisador(a) responsável Mugiany Oliveira 

Brito Portela sobre a pesquisa, acerca dos procedimentos e métodos nela envolvidos, assim 

como dos possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE  C  

SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA – MODELO 

 

 
Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Estudos Socioambientais 

              Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia 

 

SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA 

PROFESSOR(A) _______________________________________ 

Coordenadora do Curso de _________________________________ 

 

Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro Petrônio Portela 

Bairro Ininga, Teresina, PI 

 

Eu, Mugiany Oliveira Brito Portela, aluna devidamente matriculada no Programa de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da 

Universidade Federal de Goiás – nível Doutorado – e orientada pela Prof.ª. Dra. Lana de Souza 

Cavalcanti, sou a responsável pela pesquisa intitulada “A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E 

SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS JOVENS UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, EM 

TERESINA, PI”. O tema proposto se interessa pela construção do pensamento que os jovens 

têm sobre a Geografia, bem como a compreensão dos jovens acerca das utilidades desse 

conhecimento para suas vidas. 

 Os sujeitos dessa pesquisa serão alunos-jovens universitários ingressantes nos cursos 

oferecidos pela Universidade Federal do Piauí. A amostra será a partir dos cursos que 

contenham o maior número de alunos matriculados, sendo um curso em cada centro. As técnicas 

de coleta de informações serão: aplicação de questionário misto com questões semiestruturadas 

e estruturadas, realização de uma atividade em forma de perguntas e respostas dissertativas, 

grupos de discussão e entrevistas. 

 Considerando que o curso de __________________é a graduação com maior 

quantidade de alunos ingressantes, no período 2015.1 do Centro de ______________, venho 

através desta solicitar sua autorização para a coleta de informações no referido curso. Informo 

que não haverá custos para a instituição e, na medida do possível, não iremos interferir na 

operacionalização e/ou nas atividades cotidianas desta. 

Certas de sua colaboração para o desenvolvimento da pesquisa científica em sua 

instituição, desde já agradecemos. 

 

Goiânia, 3 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

___________________________                        _______________________________ 

                                                                    

Mugiany Oliveira Brito Portela                                Prof. Dra. Lana de Souza Cavalcanti 

   Responsável pela pesquisa                                                        Orientadora 
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APÊNDICE D 
 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E SOBRE A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARA OS 

JOVENS UNIVERSITÉRIOS DA UFPI – TERESINA 

 

Data e hora: _________________ 

 

1. Dados de Identificação:  

Graduação: _________________________________________Período______________________   

Curso  (   ) Diurno   (   ) Noturno  (   )  Diurno e noturno 

Sexo: (  ) Masculino (   ) Feminino  Idade: ________ 

Estado civil:  
(  ) Solteiro (  ) Casado (  ) Viúvo  

(  ) Separado / divorciado  

Como você se considera:  

(  ) Branco(a) (  ) Negro(a) (  ) Pardo(a) mulato(a)  

(  ) Amarelo(a) (  ) De origem oriental (  ) Indígena  

Você se considera pertencente a algum grupo (religião, movimento social, punk....) _____________ 

Se respondeu sim, qual ______________________________________________________________ 

2. Em que cidade você mora atualmente?_____________________________ 

Onde está localizada? (  ) Zona Urbana  (  ) Zona Rural   (  ) RIDE – Grande Teresina  

 

3. Você morou em outra cidade? (   ) Sim   (   ) Não   

Se sim, qual?_______________________________________ Por quanto tempo? _____________ 

 

4. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir pra Universidade?  
(   ) Nenhum 

(   ) Carro próprio 

(   ) Carro da família  

(   ) Ônibus coletivo 

(   ) Moto 

(   ) Bicicleta  

(   ) Transporte escolar (ônibus, van, micro-ônibus) 

(   ) Outros ______________________________  

5. Com quem você mora atualmente?  

(   ) Sozinho, de aluguel 

(   ) Sozinho, em residência própria  

(   ) Em república  

(   ) Em pensionato ou pensão  

(   ) Em entidade assistencial  

(   ) Com os pais  

(   ) Casa do Estudante/ UFPI 

(   ) Com esposa/marido e filhos (se houver)  

(   ) Com amigos  

(   ) Outros ___________________________________________________  

6. Qual é a renda familiar mensal?  

(   ) Menor que um salário mínimo 

(   ) Um salário mínimo  

(   ) Dois a três salários mínimos  

(   ) Quatro a cinco salários mínimos  

(   ) Seis a sete salários mínimos  

(   ) Oito a dez salários mínimos  

(   ) Acima de dez salários mínimos  

7. Sobre sua renda pessoal, você: 

(   ) Recebe ajuda dos seus pais ou familiares 
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(   ) Trabalha  

(   ) Recebe bolsa de algum programa vinculado à Universidade. Qual? ______________ 

(   ) Recebe auxílio de algum programa social do governo. Qual?___________________ 

(   ) Outros. _______________________ 

8. Se respondeu que trabalha, diga onde e a função exercida.  
Local:_____________________________________________________________________________ 

Função:____________________________________________________________________________ 

9. Qual a sua renda mensal?  
(   ) Menos de um salário mínimo 

(   ) Um salário mínimo  

(   ) Dois a três salários mínimos 

(   ) Quatro a cinco salários mínimos  

(   ) Seis a sete salários mínimos 

(   ) Oito a dez salários mínimos  

(   ) Acima de dez salários mínimos  

10. Com que idade você começou a exercer atividade remunerada?  
(   ) Antes dos 14 anos (   ) Entre 14 e 16 anos (  ) Entre 16 e 18 anos  

(   ) Após 18 anos (   ) Nunca trabalhei  

11. Sobre o ambiente escolar do seu Ensino Médio, você frequentou: 

(   ) Somente escola pública 

(   ) Somente escola particular  

(   ) Maior parte na escola pública  

(   ) Maior parte particular  

(   ) Outros _______________________ 

12. Qual a modalidade de Ensino Médio que você concluiu?  
(   ) Profissional  (   ) Técnico) (   ) Regular (   ) Supletivo  

13. Em que ano você concluiu o Ensino Médio? ____________________________________  

14. Nome e localização (cidade e bairro) da escola em que você concluiu o Ensino Médio 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. No Ensino Médio qual foi o material de apoio didático que você mais utilizou? 

(   ) Anotações das aulas no caderno 

(   ) Livro didático 

(   ) Apostilas  

(   ) Livros paradidáticos 

(   ) Provas do ENEM 

(   ) Vídeos 

(   ) Textos em formato digital 

(   ) Outros ______________________ 

16. Você ingressou na UFPI pelo Sistema de Cotas?  

(   ) Não (   ) sim 

17. As atividades desenvolvidas no seu trabalho têm ou tinham ligação com seu curso 

universitário?  
(   ) Bastante (   ) Muito pouca (   ) Nenhum 

18. Você já iniciou, em outro momento, algum outro curso superior?  
(   ) Não  

(   ) Sim, e já o concluí  

(   ) Sim, mas abandonei  

(   ) Sim, já concluí um e estou cursando outro  

(   ) Sim, já concluí um e abandonei o outro  

19. Por que escolheu a graduação que está cursando no momento? 

(   ) Por afinidade 

(   ) Pelo fato de a pontuação no ENEM não ser suficiente para o curso que queria 

(   ) Por motivos profissionais, pois já trabalha no segmento 

(   ) Pelas expectativas financeiras 
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(   ) Por ser um curso que tem carência de profissionais para atuação na área 

(   ) Por influência da família, amigos... 

(   ) Por alguma influência de uma disciplina escolar. Qual? ______________________________ 

20. Como você avalia a disciplina de Geografia durante sua vida escolar? Justifique sua resposta 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

21. Aponte elementos que demonstrem a relação prática dos conhecimentos geográficos com sua 

vida cotidiana. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

22. Você acha que os conhecimentos geográficos poderão auxilia-lo em sua profissão? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

23. Cite pelo menos três conteúdos geográficos que você lembra quando pensa em Teresina.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

24. Sobre a cidade de Teresina, responda: 

a) Quais as zonas e quais os bairros você mais frequenta em Teresina?  

(   ) Zona Sul, bairro _________________________________________________________________ 

(   ) Zona Sudeste, bairro______________________________________________________________ 

(   ) Centro 

(   ) Zona Leste, bairro _______________________________________________________________ 

(   ) Zona Norte, bairro_______________________________________________________________ 

b) Quais zonas e os bairros você não frequenta, mas que gostaria de frequentar em Teresina? 

(   ) Zona Sul, bairro _________________________________________________________________ 

(   ) Zona Sudeste, bairro______________________________________________________________ 

(   ) Centro 

(   ) Zona Leste, bairro _______________________________________________________________ 

(   ) Zona Norte, bairro_______________________________________________________________ 

25. Para você são aspectos positivos em Teresina (cite três pela ordem de importância para 

você): 

1º lugar____________________________________________________________________________ 

2º lugar ___________________________________________________________________________ 

3º lugar ___________________________________________________________________________ 

26. Para você são aspectos negativos em Teresina (cite três pela ordem de importância para 

você). 

1º lugar____________________________________________________________________________ 

2º lugar ___________________________________________________________________________ 

3º lugar ___________________________________________________________________________ 

27. No bairro em que você mora, quais são os problemas que você mencionaria como mais 

graves? Cite pelo menos três. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

28. No período chuvoso de Teresina, costuma-se ter problemas de alagamentos em diferentes 

pontos da cidade. Quais aspectos você apontaria como causas e quais seriam as possíveis 

soluções para essa problemática? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

29. Ao ver o mapa de Teresina a seguir, você pode encontrar quais elementos: 

 
Fonte: Organização: Mugiany Oliveira Brito Portela. Geoprocessamento: Silvana de Souza Silva, 2014. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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30. A partir dessa imagem, quais elementos de estudos geográficos você apontaria? 

 

 
Fonte: <https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+teresina&tbm=isch&imgil>. Acesso em: 20 maio 2015. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

31. Para você, o que representa essa imagem? Como você a descreveria? 

 

 
Fonte: <www.diariodopovo-pi.com.br>. Acesso em: 20 maio 2015 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
32. O que você entende por cidadania? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Hora do término  ___________ 

Quanto tempo levou para responder?______ 

MUITO OBRIGADA PELA COOPERAÇÃO!!

https://www.google.com.br/search?q=fotos+de+teresina&tbm=isch&imgil
http://www.diariodopovo-pi.com.br/VerNoticia.aspx?id=12192
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APÊNDICE E 

 

 

Quadro: Local de trabalho dos jovens pesquisados, 2014 

Quant. Local  Função 

01 Polícia Militar Auxiliar Administrativo 

01 Bentec – Teresina Técnico em contabilidade 

01 Shopping Gráfica – store Assistente de arte finalista 

01 Eletrobrás  Assistente de administração 

01 
 

Operador de Telemarketing 

01 Posto de Saúde Técnico em Enfermagem 

01 IFPI Apoio Administrativo 

01 Quartel de Comando Geral Administrativo 

01 Assembleia Legislativa Auxiliar administrativo 

01 Instituto Educacional Rogers Professora 

01 - Professora particular 

01 V. C. Center Operador de Telemarketing 

01 Atendente Shopping da Cidade 

01 - Microempreendedor 

01 Centro de saúde Mariana Mendes Agente Comunitário de Saúde 

01 - Fisioterapeuta 

01 Grupo Carvalho Assistente Logística 

01 Financeira Auxiliar administrativo 

01 Almaviva do Brasil Op. de Bank office 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas dos questionários aplicados (2015). 
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APÊNDICE F 

 

Bairros de Teresina, cidades do Piauí e estados do Brasil citados como os locais das escolas de ensino médio frequentadas pelos alunos da 

pesquisa (corresponde às informações da Figura 2). 

Quantidade  Zona ou Município (M. veterinária) Nome da escola 

01 Leste: Jóquei – Teresina Grupo Educacional 

01 Novo Repartimento PA E. E. E. M. Papa Paulo VI 

01 Barueri/ SP ? 

01 Teresina ? 

01 Sul:  Bairro Cabral/ Teresina ? 

Quantidade  Zona ou Município (Educação Física) Nome da escola 

01 Sudeste: Dirceu Arcoverde Fundação Bradesco 

01 Sul: Teresina IFPI – Bairro São Pedro 

03 Norte: Mocambinho (03) Instituto Educacional São José 

01 Picos – PI Colégio Santa Rita 

02 Sul: Cabral (02) Escola cidadão-cidadã 

02 Norte: Memorare (02) Escola Santa Angélica 

01 Piripiri/ Centro ? 

Quantidade  Zona ou Município (Matemática) Nome da escola 

01 Sul: Bairro Promorar/ Teresina ? 

01 Sudeste: Dirceu II Instituto Santo Agostinho 

01 Norte : Bairro Mocambinho/ Teresina ? 

01 Leste: Piçarreira Colégio Integrado Santo André 

01 Leste: Morada do Sol CEPTI/ E. E. Profissional de T. Integral Governador Dirceu 

Arcoverde 

01 Norte: Parque Brasil III/ Teresina José Pereira da Silva  

01 Sudeste: Dirceu/ Teresina Fundação Bradesco  

01 Norte: Memorare/ Teresina U. E. Prof. Edgar Tito 

01 Leste: Bairro Morada do Sol 

 

Unidade Escolar Barão de Gurguéia 

CEPTI – Governador Dirceu Mendes Arcoverde. 

Quantidade  Zona ou Município (Pedagogia) Nome da escola 
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01 Norte: Memorare – Teresina Unidade Escolar Professor Edgar Tito 

01 Sudeste: Dirceu-Teresina CEMIT- Didácio Silva 

01 Centro: Teresina Unidade Escolar João Clímaco de Almeida 

01 José de Freitas Unidade Escolar Antônio Freitas 

01 Centro – Teresina Unidade Escolar Barão de Gurguéia 

01 Centro: Teresina Esquadros 

01 Leste: Santa Lia/ Teresina ? 

01 José de Freitas Educandário Santo Elias 

01 Centro: Teresina Colégio Sapiens 

01 Centro: Teresina Colégio CPI 

01 Timon- MA Instituto Federal do Maranhão 

01 José de Freitas- PI ? 

01 Barras- PI Unidade Escolar Honorina Tito 

01 Leste: Vila Bandeirante/ Teresina CAIC- Professor Balduino Barbosa de Deus 

01 Norte: Vila Operária/ Teresina Colégio Nova Geração 

01 Centro- Norte  Escola Estadual Zacarias de Gois, 

01 Norte: Memorare. Escola Santa Angélica 

01 / ? Prefeito João Mendes Olímpio de Melo 

01 São Luís – MA / Bairro Anil Colégio Educador 

01 Sudeste: Dirceu – Teresina Unidade Escolar Milton Brandão 

01 Leste: Noivos/Teresina Unidade Escolar Joca Vieira 

01 Norte: Parque Alvorada – Teresina Unidade Escolar Profª. Helena Aquino 

01 Leste: Bairro São João- Teresina ? 

01 Goianésia – PA Colégio Estadual de E. M. Profª Anunciada Chaves 

01 

01 

Centro – Teresina 

Sudeste: Teresina- Dirceu 

Artur Furtado 

Unidade Escolar Profº Odylo de Brito Ramos 

01 Centro- Teresina  CEV  

01 Centro- Teresina Escola Santa Helena 

01 Centro – Teresina. Colégio São Tomaz de Aquino 

Quantidade  Zona ou Município (Direito) Nome da escola 

01 Centro/ Teresina  IFPI 
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01 Centro: Teresina Colégio CPI 

01 Leste: Jóquei / Teresina  ? 

01 Centro:  Teresina Colégio Sagrado Coração de Jesus 

01 Norte: Mocambinho Instituto Educacional São José 

02 Centro: Teresina (02) Instituto Dom Barreto 

01 Centro/ Teresina Colégio e Curso Séculos  

01 Norte: Mocambinho/ Teresina Unidade Escolar Professor Felismino Freitas  

01 São Raimundo Nonato – PI Instituto Federal do Piauí 

01 Centro/ Teresina IFPI 

01 Centro/ Teresina ? 

01 Guadalupe – PI Unidade escolar Carlos Franco 

01 Leste: Satélite/ Teresina ? 

01 Angical – PI IFPI 

01 Centro/ Teresina IFPI 

Quantidade  Zona ou Município (Engenharia Elétrica) Nome da escola 

01 Barão De Grajaú - MA ? 

01 Sul: Ilhotas Colégio Mérito D´Martonne 

02 Centro Colégio Lavoisier 

03 Centro IFPI 

01 Sul: Parque Piauí ? 

01 Altaneira – CE ? 

01 Centro Diocesano 

01 Centro Colégio Sinopse 

01 Sul: Bela Vista Instituto Magíster  

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas dos questionários aplicados (2015). 
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APÊNDICE G 

Quadros que apresentam os lugares que os jovens frequentam e que gostariam de frequentar (corresponde às informações do Mapa 1). 

 

Quadro 1: Zonas e os bairros que os jovens frequentam em Teresina - 2015 

Zonas de 

Teresina 

Medicina 

Veterinária 

5 participantes 

Educação 

Física 

11participantes 

Matemática 

11 

participantes 

Pedagogia 

37 participantes 

Direito 

16 participantes 

Engenharia 

Elétrica 

14participantes 

Zona Sul, bairro Vermelha  Promorar, 

Dirceu (sudeste/ 

erro do 

participante), 

Parque Piauí, 

Cidade Nova, 

Tabuleta e Porto 

Alegre 

Portal da Alegria, Santa Fé, 

Vila Irmã Dulce, Parque 

Piauí, Vermelha, São 

Pedro. 

Saci 

Porto Alegre, Saci, Parque 

Piauí, São Pedro, Promorar 

 

Cristo Rei, Monte 

Castelo, Redenção, 

Promorar (02), 

Lourival Parente, 

Ilhotas, Vermelha, 

Bela Vista I. 

 

Promorar (02), 

Vermelha, 

Cidade Nova, 

Morada Nova 

 

Zona Sudeste, 

bairro 

  Dirceu Dirceu (03), 

Manuel 

Evangelista 

Bom Princípio, Dirceu 

Dirceu, Parque Itararé, 

Alto da Ressurreição. 

Renascença, 

Grande Dirceu 

Santa Fé, 

Lourival 

Parente 

(participante 

errou) 

Centro 02 06 05 13 05 07 

Zona Leste, 

bairro 

Jóquei, Planalto 

Ininga, Noivos, 

Socopo, 

Planalto 

Uruguai 

Horto, Nova 

Teresina 

 Piçarreira, 

Satélite, Ininga 

(02), Vila 

Bandeirante, 

Geovane Prado, 

Jóquei 

Jóquei, Piçarreira I 

Jóquei (2), Planalto Ininga,  

Morada do Sol, Ininga, 

bairro de Fátima (02), 

Noivos (01). 

Morada do Sol, Santa 

Isabel, São João, Noivos 

(2) 

Ininga (07), Jóquei 

(06), Ilhotas, 

Horto, Morada do 

sol, Planalto 

Uruguai 

Jóquei, Ininga, 

Pedra Mole 

Zona Norte, 

bairro 

 Pirajá Mocambinho 

(03), Alto 

Mocambinho, 

Primavera, 

Memorare, Poty Velho, 

Primavera. 

Marquês, 

Primavera, 

Aeroporto, 

Buenos Aires, 
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Fonte: Elaboração própria com base nas respostas dos questionários aplicados (2015). Os números indicam a quantidade de respostas dadas pelos jovens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegre, Buenos 

Aires, Marquês e 

Cabral 

Água Mineral, 

Santa Rosa, 

Monte Alegre, 

Santa Maria, 

Aeroporto, 

Itaperu, 

Memorare, 

Buenos Aires. 

Marquês, primavera, 

Aeroporto, Vila Operária, 

Mocambinho, Acarape, 

Primavera, Santa Maria 

(02) etc. 

Cabral, Santa Maria da 

Codipe (2), Mocambinho 

(2), Aeroporto 

Acarape, 

Mocambinho, 

Santa Sofia, Alto  

Alegre, Santa 

Maria, Buenos 

Aires 

Mocambinho, 

Santa Maria, 

Monte Verde, 

Monte Alegre 
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Quadro 2: Zonas e os bairros que os jovens gostariam de frequentar em Teresina - 2015 

Zonas de 

Teresina 

Medicina 

Veterinária 

5 participantes 

Educação 

Física 

11participantes 

Matemática 

11 

participantes 

  Pedagogia 

37 participantes 

Direito 

16 participantes 

Engenharia 

Elétrica 

14participantes 

Zona Sul, bairro Morada do Sol 

(errou a 

localização), Saci 

São Pedro Loteamento 

Teresina Sul 

Saci 

Lourival Parente, Saci 

Loteamento Teresina 

Sul 

Todos os bairros, 

Parque Piauí, 

Vermelha 

 

 

Loteamento 

Teresina Sul 

Zona Sudeste, 

bairro 

 (02) 

Citou apenas a 

Zona 

Dirceu 1 Dirceu 

Dirceu 

Dirceu 1(2) 

Dirceu 1(2) Dirceu 1 

Centro 01 03   08 01 

Zona Leste, 

bairro 

Jóquei 

 

  Planalto Uruguai, Jóquei   

Jóquei, Planalto Ininga, 

Uruguai 

 

 Dirceu (participante 

errou), Jóquei (02), 

Morada do Sol, 

Ininga 

Zona Norte, 

bairro 

 01 

Citou apenas a 

Zona 

Primavera, 

Mocambinho, 

Aeroporto 

 

Lagoas do Norte, 

Mocambinho, 

Aeroporto. 

Poty Velho 

Mocambinho 

 

Mocambinho (02) 

Fonte: Elaboração própria com base nas respostas dos questionários aplicados (2015).  Os números indicam a quantidade de respostas dadas pelos jovens 
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APÊNDICE H 

 

 

ATIVIDADE PARA VERIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Curso________________________________________________________________ 

 

Essa atividade tem como objetivo subsidiar a pesquisa intitulada O ENSINO DE GEOGRAFIA 

SOBRE CIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA: CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS DOS 

JOVENS DA UFPI, EM TERESINA, PI, cuja responsabilidade é de Mugiany Oliveira Brito 

Portela, doutoranda em Geografia IESA/UFG. Por meio dessa atividade pretende-se 

diagnosticar os conhecimentos que os jovens universitários têm acerca de temas relacionados à 

cidade. É importante lembrar que aos participantes é facultado o direito ao sigilo das 

informações e que não haverá nenhuma consequência para nenhum tipo de resposta. Para o 

êxito da pesquisa é preciso que, por favor, tentem responder à atividade sendo o mais fiel 

possível com o seu pensamento. 

1. Leia com atenção esse trecho de uma reportagem e complete o raciocínio sugerido, com base 

em seus conhecimentos: 

 

“A cidade de Teresina está no topo da educação brasileira... Quatro escolas da capital 

piauiense mantêm-se no ranking das melhores escolas do país. Proporcionalmente, a 

conquista de Teresina chama mais atenção. No Rio, 684 colégios públicos e privados 

oferecem o ensino médio. Em São Paulo, 1.239. Em Teresina apenas 168... Cidades com 

o mesmo porte de Teresina – que possuem cerca de 800 mil habitantes e 62 mil alunos 

no ensino médio – não alcançaram nível parecido com o da capital piauiense”. 

Fonte:<http//ultimosegundo.ig.com.br/enem/entenda+por+que+o+Piauí+entrou+para+a+elite+do+ensino+brasileiro/n1237751012873.html>

. Acesso em: 20 out. 2015. 

Embora... 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.  Essa transformação no rio Poti acontece por quê? 

                           
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Observe essas charges, explique-a respondendo à questão: qual é a graça ou que mensagem 

as charges retratam?  

               
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Veja a figura e responda às seguintes questões: 

 

 

a) Quais cidades você poderia mencionar de acordo com o que você lembra, que estão 

representadas pelas as letras A, B, C, D, E, F, G e H marcadas na figura do mapa?  

A__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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B__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

C__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

D__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

E__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

F__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

G__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

H__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

B) Das cidades que você mencionou, escolha pelo menos três para você descrever aspectos do 

espaço urbano dessas cidades, de acordo com o que você aprendeu na escola e/ou aprendeu 

fora do ambiente escolar (por favor, deixe claro no texto essa informação). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Qual título você daria a esse mapa? Quais outras informações você acrescentaria a esse 

mapa, para que pudessem ficar mais claras suas informações? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

OBRIGADA PELA COOPERAÇÃO!!! 
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APÊNDICE I  

Cidades que os jovens universitários mais citaram de acordo com a proposta do mapa mudo da atividade – 2015. 

 
   Fonte:  IBGE (BRASIL, 2013c). Organização: Mugiany O. B. Portela (2016). Geoprocessamento: Inessa Racine G. de Araújo, 2016.
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ANEXO A - ALUNOS INGRESSANTES UFPI: 2015- 1 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL  DO PIAUÍ 
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO – PREG 

COORDENADORIA DE ESTATÍSTCA  E DOCUMENTAÇÃO DE ENSINO – CEDE 

   

ALUNOS INGRESSANTES NO CAMPUS DE SEDE DA UFPI. PERIODO: 2015-1 

   

Centro Curso Quantidade 

CCA 
ENGENHARIA AGRONÔMICA 37 

MEDICINA VETERINÁRIA 38 

CCA Total   75 

CCE 

ARTES VISUAIS 32 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 38 

DESIGN DA MODA E ESTILISMO 33 

MÚSICA 32 

PEDAGOGIA 106 

CCE Total   241 

CCHL 

ADMINISTRAÇÃO 42 

CIÊNCIA POLÍTICA 33 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 47 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 33 

CIÊNCIAS SOCIAIS 44 

DIREITO 106 

FILOSOFIA 41 

GEOGRAFIA 46 

HISTÓRIA 87 

LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 47 

LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E 

FRANCESA 1 

LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA, FRANCESA E 

RESPECTIVAS LITERATURAS 39 

LETRAS – LÍNGUA INGLESA E LITERATURA DE LÍNGUA 

INGLESA 43 

SERVIÇO SOCIAL 38 

CCHL 

Total   647 

CCN 

ARQUEOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE ARTE RUPESTRE 27 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 34 

CIÊNCIA DOS MATERIAIS 27 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 67 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 48 

ESTATÍSTICA 46 
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FÍSICA 83 

MATEMÁTICA 84 

QUÍMICA 49 

CCN Total   465 

CCS 

EDUCAÇÃO FÍSICA 45 

ENFERMAGEM 

 

37 

FARMÁCIA 30 

MEDICINA 40 

NUTRIÇÃO 37 

ODONTOLOGIA 36 

CCS Total   225 

CT 

ARQUITETURA E URBANISMO 28 

ENGENHARIA  CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA 27 

ENGENHARIA CIVIL 37 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 32 

ENGENHARIA ELÉTRICA 37 

ENGENHARIA MECÂNICA 39 

CT Total   200 

    1.901 
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ANEXO B – ACEITE DO COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO C - MEDIAÇÃO DIDÁTICA PARA O ESTUDO DE METRÓPOLE 

 
Fonte: Cavalcanti, 2014a, p. 39. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Mediação Didática 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

Percurso didático para o estudo da metrópole (I) 

1. Identificando os grupos, seus 

problemas cotidianos e seus lugares 

2. Compreendendo os territórios; 

3. Descobrindo os espaços 

públicos e discutindo a cidadania; 

4. Explorando conceitos; 

5. Narrando espacialidades 

Possibilidades temáticas para o estudo da metrópole 

Interrogando práticas de grupos em 

paisagens urbanas: 

As práticas espaciais na cidade, 

particularmente de jovens escolares 

(suas paisagens, as identidades 

impressas, seus lugares, suas marcas na 

cidade; 

Jovens como agentes de espacialidades 

(Quem são os alunos? Que lugares são 

referências para eles? Com que lugares 

se identificam, quais são seus espaços 

de socialização?) 

Definindo problemas urbanos 

cotidianos: 

Mobilidade/acessibilidade, 

transporte/trânsito, habitação, 

segurança/violência, educação, lugares 

de lazer (parques, bosques e praças), 

qualidade de vida e qualidade 

ambiental, sistema de saneamento 

básico, abastecimento de água, coleta e 

tratamento de lixo; oportunidade de 

emprego, violência, desemprego, 

exclusão 

social/segregação/discriminação, 

existência de desabrigados.  

Sistematizando elementos do 

conceito e discutindo conceitos 

mais específicos relacionados, no 

tratamento de temas: 

Criação e formação da metrópole 

(escolha do local, sítio, marcos 

iniciais); 

Centros originais 

deteriorados/gentrificação, 

centralidades; 

Ambiente urbano (elementos do 

clima urbano, sistemas de 

saneamento e tratamento de água, 

nível e tipos de poluição, presença 

e qualidade do sistema de 

drenagem, preservação de áreas 

verdes, solos permeáveis); 

Bacia e sub-bacias hidrográficas; 

Processo de conurbação; 

Valorização do solo urbano e 

segregação socioespacial; 

Relação entre cidades e a 

atratividade das metrópoles; rede 

urbano-regional; 

Espaços públicos, de uso coletivo e 

espaços privados; 

Agentes da dinâmica urbana e a 

produção do espaço; 

A política urbana e agentes 

econômicos; 

Movimentos sociais urbanos e 

diferentes grupos e suas 

territorializações. 

Produzindo narrativas: 

Deslocamentos diários e as 

práticas urbanas; 

A metrópole vivida e a 

metrópole aprendida; 

Lugares de práticas 

cotidianas: 

Acessibilidade, publicidade 

dos lugares; 

Região Metropolitana: 

elementos de sua 

identificação; 

Reflexão sobre problemas 

urbanos. 

Produzindo desenhos/mapas 

mentais: 

Desenhos da cidade em 

períodos históricos diferentes:  

a cidade percebida/imaginada 

no tempo; 

Trajetórias individuais 

cotidianas na metrópole; 

Marcas da metrópole: 

mobiliários urbanos, 

equipamentos, vias e 

referências do espaço vivido. 

Paisagens vividas, concebidas 

e imaginadas. 


