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RESUMO 

Esta pesquisa tratou de discursos e práticas docentes acerca de diferença e identidades 

etnicorraciais e regionais no espaço das escolas públicas municipais de Redenção, Pará. O 

objetivo central foi compreender como as diferenças e identidades culturais etnicorraciais e 

regionais são representadas e produzidas nos discursos e práticas educativas no espaço 

cultural escolar. Para alcançar esse objetivo a metodologia utilizada consistiu na combinação 

de métodos e técnicas interdisciplinares das ciências humanas e da linguagem, numa 

abordagem qualitativa. Em sua execução realizou-se entrevistas em profundidade com onze 

docentes; observações das aulas de Geografia de nove professores/as e a observação de mais 

quatro aulas planejadas com a temática das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais 

como conteúdos geográficos. Nessas aulas colaborei no planejamento e, durante seus 

desenvolvimentos realizei observação com caráter participante. Ainda visando produzir 

informações, nessa etapa, foram observados, além dos espaços das aulas e das salas, os 

espaços do pátio das escolas com seus movimentos, materiais expostos visualmente nos 

murais, painéis e corredores. O espaço de abrangência da pesquisa se estendeu por sete 

escolas do Ensino Fundamental Anos Finais da rede municipal de ensino de Redenção, PA. O 

terreno teórico no qual se moveu o texto, no que diz respeito a esse debate são os aportes dos 

Estudos Culturais e da Análise do Discurso (AD), que se somaram à Geografia Escolar. No 

espaço escolar o Ensino de Geografia pode ser uma tecnologia social de intervenção para a 

construção de convivência respeitosa com a alteridade do outro, e o estabelecimento de 

relações mais reconhecedoras da pluralidade das diferenças e identidades presentes no espaço 

escolar. No contexto das instituições onde ocorreu esta pesquisa - e em outros - não é possível 

pensar a desconstrução das formas coloniais de identificação e diferenciação, sem levar em 

consideração as relações de poder que atravessam os sujeitos, o currículo e o espaço escolar 

da rede de ensino em análise. Sendo assim, alguns pontos importantes a serem considerados 

na proposta do ensino de Geografia para a alteridade nas escolas de Redenção são a inclusão 

das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos, a 

problematização do poder que se manifesta hierarquizando as diferenças e as utilizando como 

dispositivo de desigualdade no espaço escolar e a desnaturalização das manifestações de 

racismo e preconceitos em forma de piadas e brincadeiras. 

Palavras-chave: Geografia Escolar. Discursos docentes. Ensino de Geografia. Maranhense. 

Negro. Indígena.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research deals with educational discourses and practices about ethnic and regional 

differences and identities in the municipal public schools of Redenção, Pará. The central 

objective was to understand how ethnic and regional cultural differences and identities are 

represented and produced in discourses and their practices in the school space. To achieve this 

goal, the methodology used consisted of combining interdisciplinary methods and techniques 

of the human sciences and language in a qualitative approach. In-depth interviews were 

carried out with eleven teachers; observations of the Geography classes of nine teachers and 

the observation of four other classes planned with the theme of ethnic and regional differences 

and identities as geographic contents. In these classes I collaborated in the planning and 

during its realizations I realized observation with participant character. Still in order to 

produce data, in addition to classrooms and classrooms, the spaces of the schoolyard with 

their movements, materials visually displayed on the murals, panels and corridors were 

observed. The scope of the research was extended by seven elementary schools in the 

municipal network of Redenção, PA. The theoretical terrain on which the text will move, 

regarding this debate are the contributions of Cultural Studies and Discourse Analysis (AD), 

which have been added to the School Geography. In the school space, Geography Teaching 

can be a social technology of intervention for the construction of respectful coexistence with 

the otherness of the other, and the establishment of more recognizable relations of the 

plurality of the differences and identities present in the school space. In the context of the 

institutions where I conducted this research - and in others - it is not possible to think of the 

deconstruction of the colonial forms of identification and differentiation, without taking into 

account the power relations that cross the subjects, the curriculum and the school space of the 

teaching network under analysis. Thus, some important points to be considered in the 

proposal of the teaching of Geography for otherness in the schools of Redemption is the 

inclusion of ethnic and regional differences and identities as geographic contents, the 

problematization of power manifested hierarchizing the differences and using them as a 

device of inequality in the school space and the denaturalization of manifestations of racism 

and prejudice in the form of jokes and jokes. 

Keywords: School geography. Teaching discourses. Teaching Geography. Maranhense. 

Black. Indigenous. 
 

 

 



RESUMEN 

Esta investigación trata de discursos y prácticas docentes acerca de la diferencia e identidades 

etnicarraciais y regionales en el espacio escolar de las escuelas públicas municipales de 

Redención, Pará. El objetivo central fue comprender cómo las diferencias e identidades 

culturales etnicas y regionales son representadas y producidas en los discursos y prácticas 

educativas en el espacio escolar. Para alcanzar ese objetivo la metodología utilizada consistió 

en la combinación de métodos y técnicas interdisciplinares de las ciencias humanas y del 

lenguaje, en un abordaje cualitativo. En su ejecución se realizaron entrevistas en profundidad 

con once docentes; las observaciones de las clases de Geografía de nueve profesores/as y la 

observación de otras cuatro clases planificadas con la temática de las diferencias e identidades 

etnicas y regionales como contenidos geográficos. En estas clases colabore en el planeamiento 

y, durante sus realizaciones la realizé por medio de observación con carácter participante. En 

este sentido, se ha observado, además de los espacios de las aulas y de las salas, los espacios 

del patio de las escuelas con sus movimientos, materiales expuestos visualmente en los 

murales, paneles y corredores. El espacio de alcance de la investigación se extendió por siete 

escuelas de la Enseñanza Fundamental de los Años Finales de la red municipal de enseñanza 

de Redención, PA. El terreno teórico en el que se moverá el texto, en lo que se refiere a ese 

debate son los aportes de los Estudios Culturales y del Análisis del Discurso (AD), que se 

sumaron a la Geografía Escolar. En el espacio escolar la Enseñanza de Geografía puede ser 

una tecnología social de intervención para la construcción de convivencia respetuosa con la 

alteridad del otro, y el establecimiento de relaciones más reconociendo de la pluralidad de las 

diferencias e identidades presentes en el espacio escolar. En el contexto de las instituciones 

donde realicé esta investigación -y en otros- no es posible pensar la deconstrucción de las 

formas coloniales de identificación y diferenciación, sin tener en cuenta las relaciones de 

poder que atraviesan los sujetos, el currículo y el espacio escolar de la red de enseñanza en 

análisis. Por lo tanto, algunos puntos importantes a ser considerados en la propuesta de la 

enseñanza de Geografía para la alteridad en las escuelas de Redención es, la inclusión de las 

diferencias e identidades etnicas y regionales como contenidos geográficos, la 

problematización del poder que se manifiesta jerarquizando las diferencias y las utilizando 

como dispositivo de desigualdad en el espacio escolar y la desnaturalización de las 

manifestaciones de racismo y prejuicios en forma de chistes y bromas. 

Palabras clave: Geografía escolar. Discursos docentes. Enseñanza de Geografía. 

Maranhense. Negro. Indígena. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A luta contra toda e qualquer forma de 

naturalização e estigmatizarão das diferenças 

tornou-se um dever da humanidade, pois as 

experiências humanas já vividas e as que 

assistimos nesse início de século XXI tem-nos 

revelado que a intolerância, o racismo e a 

discriminação, ou seja, formas negativas de lidar 

com as diferenças, poderão nos levar a intensos 

processos de desumanização.  

Nilma Lino Gomes 

 

Acolher a perspectiva da geografia cultural para buscar compreender questões 

pertinentes à escola, à educação e as relações entre seus sujeitos, tem motivações que 

perpassam minha trajetória de experiência docente ensinando Geografia na educação básica 

em uma região tida como “fronteira migratória”, a Amazônia Oriental. A trama do encontro 

entre os “sujeitos migrantes” na escola me instigou a empreender um olhar mais denso para a 

Geografia, seu ensino e a alteridade
1
, a partir de discursos e práticas educativas

2
 docentes 

acerca de diferenças e identidades etnicorraciais e regionais no espaço escolar. A 

problemática central repousa sobre a questão da diferença e da identidade, em específico 

etnicorracial e regional na escola.  

Para discutir a questão mobilizei aportes dos Estudos Culturais e da Análise do 

Discurso (AD), que se somaram à Geografia Escolar. Em minha condição de sujeito cultural, 

professor de Geografia e também na situação de migrante, que vivencia questões de 

discriminação e preconceito, cotidianamente no espaço escolar, considero importante 

compreender as relações entre os sujeitos e suas diferenças e identidades culturais, bem como 

                                                           
1
 A alteridade para Bakhtin (2010) trata-se de uma relação de não indiferença com a vida do outro, com o próprio 

próximo, com o próprio contemporâneo, jogando com a instabilidade, com o singular, com a inter-ação. O eu vai 

se impondo não mais como construtor, mas como construto. Um eu que é pensado pelo outro. Logo, a questão 

que se impõe é a da alteridade.  

2
 Segundo Libâneo (2001), a prática educativa se desenvolve no seio de relações entre grupos e classes sociais e 

consiste na mediação pedagógica para determinar finalidades sociopolíticas e formas de intervenção organizativa 

e metodológica do ato educativo.  Diz respeito ao tratamento didático. Sendo que esse se refere especificamente 

à teoria e prática do ensino e aprendizagem, considerando o ensino como um tipo de prática educativa, vale 

dizer, uma modalidade de trabalho pedagógico. 
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as representações
3
 advindas dos/as docentes e da escola, acerca desse espaço, pois “os 

discursos exprimem uma memória coletiva na qual os sujeitos e suas identidades estão 

inscritos” (FERNANDES, 2008, p. 42) e demonstram também nuances das relações de poder. 

O meu interesse pelo desvelamento de como as identidades e as diferenças são 

significadas na escola através dos discursos e práticas docentes, converge para a concepção 

que tenho do espaço escolar como um lugar de relações com regras de “apresentação dos 

corpos e construção de identidades hegemônicas e subalternas” (COSTA, 2016, p. 204), mas 

que, apesar do seu viés de espaço onde se “verifica a hierarquização das expressões de 

identidade”, carrega também um potencial para representações e relações que promovam 

alteridades respeitosas e de justiça social.  

A presente pesquisa procura trazer para o âmbito das inquietações sobre a educação 

geográfica, reflexões acerca de diferenças e identidades etnicorraciais e regionais, 

representadas por docentes de Geografia e nos ambientes da escola (murais, quadro de aviso, 

cartazes e livro de ocorrência, etc.), que compõem o espaço de relações culturais na escola. 

O estudo foi realizado em escolas onde as características regionais e etnicorraciais dos 

sujeitos representam a pluralidade cultural brasileira. Procurei com ele, identificar como 

docentes de Geografia percebem e trabalham a pluralidade cultural no cotidiano com o ensino 

de Geografia na escola, e quais os desafios que enfrentam na lida com essa temática, quando 

ela surge nas aulas. Trata-se ainda, de compreender, doravante, como as diferenças e as 

identidades etnicorraciais e regionais são percebidas e construídas no espaço escolar e que 

mecanismos estão implicados em suas construções, determinando a valorização de umas e o 

desprestígio de outras. “Na escola há a valorização de um “modelo ideal” de aluno, e todos os 

que “fogem” desse modelo tendem a sofrer diferentes formas de discriminação”. (HANNA, 

2015, p. 67). É nesse contexto que emerge a defesa do olhar geográfico para a pluralidade 

cultural no espaço da educação.  

Esta pesquisa teve como objetivo central compreender como as diferenças e 

identidades culturais etnicorraciais e regionais são representadas e produzidas nos discursos 

                                                           
3
 Conceito desenvolvido na psicologia social, as representações sociais, segundo definição clássica apresentada 

por Jodelet (1985), são modalidades de conhecimento prático, orientadas para a comunicação e para a 

compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. São, consequentemente, formas de 

conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos - imagens, conceitos, categorias, teorias - mas que 

não se reduzem jamais aos componentes cognitivos. Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem 

para a construção de uma realidade comum, que possibilita a comunicação. Deste modo, as representações são, 

essencialmente, fenômenos sociais que, mesmo acessados a partir do seu conteúdo cognitivo, têm de ser 

entendidos a partir do seu contexto de produção. Ou seja, a partir das funções simbólicas e ideológicas a que 

servem e das formas de comunicação onde circulam. (SPINK, 1993, p. 300).  
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docentes e suas práticas educativas no espaço cultural escolar. Constituem-se objetivos 

específicos para seu desenvolvimento:  

 Identificar e interpretar as práticas pedagógicas no ensino de Geografia com as 

diferenças e identidades culturais no espaço escolar, particularmente as regionais e 

etnicorraciais;  

 Compreender a relação da temática das diferenças e identidades culturais, 

etnicorraciais e regionais em experiência com o ensino de Geografia e com o espaço 

cultural escolar.  

A partir dos objetivos pensados para essa pesquisa, um repertório teórico e 

metodológico foi mobilizado para dar conta de alcançá-los. Esse percurso está explicitado a 

partir daqui da introdução e por todo o corpo da tese. 

Conforme as últimas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Brasil, 

2013), nas últimas décadas, tem se firmado como resultado de movimentos sociais, o direito à 

diferença, como também tem sido chamado o Direito de grupos específicos verem atendidas 

suas demandas, não apenas de natureza social, mas também individual. Ele tem como 

fundamento a ideia de que devem ser consideradas e respeitadas as diferenças que fazem parte 

do tecido social e assegurado lugar à sua expressão.  

O direito à diferença, assegurado no espaço público, significa não apenas a 

tolerância ao outro, aquele que é diferente de nós, mas implica a revisão do conjunto 

dos padrões sociais de relações da sociedade, exigindo uma mudança que afeta a 

todos, o que significa que a questão da identidade e da diferença tem caráter político. 

O direito à diferença se manifesta por meio da afirmação dos direitos das crianças, 

das mulheres, dos jovens, dos homossexuais, dos negros, dos indígenas, das pessoas 

com deficiência, entre outros, que para de fato se efetivarem, necessitam ser 

socialmente reconhecidos. (BRASIL, 2013, p. 105). 

O direito à diferença, garantido nas Diretrizes busca resguardar que, em nome da 

igualdade, não se desconsiderem as diferenças culturais, de cor/raça/etnia, gênero, idade, 

sexualidade, entre outras. Em decorrência, espera-se que a escola esteja atenta a essas 

diferenças, a fim de que em torno delas não se construam mecanismos de exclusão que 

impossibilitem a concretização do direito à educação, que é um direito de todos e um caminho 

para a promoção da justiça social no espaço escolar e na sociedade em geral. 

Frente a essa necessidade e ao propor a análise dos discursos e práticas docentes 

acerca das diferenças e identidades no espaço escolar, estou pensando esse espaço na 

perspectiva de Santos e Santos e Ornat (2014), como um lugar enquanto possibilidade de 

vivência cotidiana, constituída por interrelações, por multiplicidade, movimento e ordem 

discursiva. Pode se dizer que o espaço escolar contém essas qualidades. Nele investirei 
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atenção nos diferentes modos de discursos, compreendidos como linguagem verbal e visual, 

que se articulam e se constituem em práticas sociais educativas na escola.  

Enquanto linguagem, o discurso constitui o mundo e o constrói em significado. No 

que se refere à escola e ao ensino – objeto desse estudo – ele contribui, simultaneamente para 

reproduzi-lo ou para transformá-lo. E ainda, como modo de ação e representação no espaço 

escolar, o discurso colabora na produção, transformação e reprodução das diferenças e 

identidades, localizando os sujeitos escolares que correspondem/não correspondem às 

identidades aceitas ou não. 

O lócus para a realização desse estudo são as escolas públicas municipais de 

Redenção, Pará, e tem o espaço escolar como o lugar de ensino e de aprendizagem 

geográficos, de relações, sentido de pertencimento e de constituição de diferenças e 

identidades dos sujeitos escolares e de experiências com a alteridade cultural. A pesquisa 

alcança os espaços de sete escolas públicas municipais de Ensino Fundamental Anos Finais, 

na zona urbana de Redenção. Município localizado na Amazônia Oriental que, segundo Lima 

(2013) foi fundado na década de 1960, e está situado na Bacia do Rio Paudarquinho, no 

cruzamento das rodovias PA-287 e BR-158, no Sul do estado.   

No estudo busco os sentidos
4
 de discursos (ORLANDI, 2015) presentes nas falas das 

professoras e professores em entrevista e em práticas de ensino na sala de aula, em material 

visual (como murais, painéis e quadro de avisos, etc.), e “livro de ocorrências”. Nos discursos 

orais procuro sentidos advindos das experiências relacionais no Ensino de Geografia, e 

também das memórias discursivas que atravessam os sujeitos de diferenças regionais e 

etnicorraciais envolvidos na pesquisa, pois, se sabe que a escola, como espaço de 

possibilidades para a produção de silenciamentos baseados na simplificação ou naturalização 

                                                           
4
 A semântica, cujo nascimento data do fim do século 19, teve como um dos seus importantes elementos e estudo 

o sentido, esse resultante de possíveis efeitos que o signo passa a representar para aqueles que dele lançam mão 

no uso. Conceito decorrente das representações sociais e imaginárias dos seres humanos em sociedade. 

Integrante da noção de discurso, encontra-se a noção de sentido compreendida como um efeito de sentidos entre 

sujeitos em interlocução (sujeitos se manifestando por meio do uso da linguagem). Os sentidos são produzidos 

face aos lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução. Assim, uma mesma palavra pode ter diferentes 

sentidos em conformidade com o lugar socioideológico daqueles que a empregam. Isso significa que os sentidos 

das palavras não são fixos, não são imanentes, conforme, geralmente, se encontram nos dicionários. 

(PÊCHEUX, 1990); (ORLANDI, 2015); (FERNANDES, 2008). 
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de certos discursos e práticas excludentes, é também um espaço propício para o 

questionamento de tal naturalização.  

Como construção humana, o espaço cultural escolar, por mais que as intenções 

externalizadas por todos/as, sejam de um espaço de acolhimento e inclusão, quando paramos 

para observarmos e analisarmos suas micro relações de poder, percebe-se que nem tudo é tão 

inclusivo quanto se diz e parece ser. Com isso não estou dizendo que há intencionalidades 

deliberadas para excluir ou discriminar, são os modos de significar  e se relacionar no interior 

de uma estrutura historicamente verticalizada e rígida que acabam fazendo com que os 

sujeitos ajam sem perceber de forma a não reconhecer e nem valorizar as diferenças como 

elementos constituintes e constituídos no e pelo espaço cultural escolar. Pensando assim, o 

intuito aqui é   

compor uma reflexão que trouxesse contribuições para o entendimento do espaço 

como construção humana e, como tal, lugar que carrega significações não aleatórias, 

mas passíveis de serem transformadas e recriadas por meio da diversidade de 

apropriações que pessoas reais fazem dele; lugar que impõe constrangimentos 

(conformando corporeidades e mentalidades) e impinge controle e disciplina ou que 

pode estar “aberto” à experimentação criativa; lugar impregnado pela(s) cultura(s), 

mas que também é “habitado” por percepções e vivências pessoais; e, no caso da 

escola, materialidade que propõe, ainda, sentidos sobre a escola e o conhecimento e 

sobre sua função em nossa sociedade. (CASTILHO, 2014, p. 11). 

 

Conforme Malanski (2013), pessoas atribuem significados distintos aos mesmos 

espaços, mas esses significados tendem a ser semelhantes no interior de grupos. Desse modo, 

compreender os significados atribuídos pelas/os professoras, professores e estudantes sobre as 

diferenças etnicorraciais e regionais no espaço cultural escolar pode ser o ponto de partida 

para torná-lo melhor a partir da experiência de quem o vive. No entanto, o modo como 

compreender tais subjetividades é um ponto importante para os estudos geográficos. Nesse 

contexto, a experiencia observacional, as expressões orais, escritas e desenhadas, colhidas 

junto aos sujeitos da pesquisa se apresentam como discursos capazes de materializar 

representações, sentimentos, aspirações e desejos com relação às diferenças e as relações 

culturais entre elas na escola. 

No caso específico das escolas locais da pesquisa em Redenção, Pará ver (Figura 1), 

estou considerando-as ainda, como “espaço de fronteira, que é marcado pela desigualdade, 

segregação sociocultural e conflitos” (PINEDA-ALFONSO, 2016, p. 32). Nesse espaço o 

Ensino de Geografia pode ser uma tecnologia social de intervenção para a construção de 

convivência respeitosa com a alteridade do outro, e o estabelecimento de relações mais 

reconhecedoras da pluralidade das diferenças e identidades presentes no espaço escolar. 
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              Figura 1 - Localização do município de Redenção, Pará. 

 

O município de Redenção pertence a um “grupo de cidades formadas sob o impacto 

das migrações recentes e constituíram-se em corredor migratório para outras regiões do 

Estado e de toda a Amazônia” (SILVA, 2006, p. 44). Essas migrações se deram e, ainda se 

dão - agora em menor proporção - por uma população social e culturalmente heterogênea, de 

diferentes estados e regiões do país, podendo se identificar que há maior incidência de 

migrantes nordestinos (principalmente dos estados do Maranhão e Piauí), Tocantins e dos 

estados do Centro-Sul. 

Belém 



27 

 

As levas de migrantes para o Sul do Pará encontraram e encontram ali, milhares de 

indígenas do povo Mebêngôkre-Kayapó
5
, pois, dos 39 grupos indígenas territorializados no 

estado do Pará, parte deles (os das Terras Indígenas Las Casas) está no Sul do estado, mais 

precisamente em Redenção e municípios adjacentes. Muitas famílias indígenas residem na 

zona urbana e seus filhos estudam juntamente com os filhos dos migrantes não indígenas nas 

escolas públicas municipais. É importante ressaltar que não há professoras/es indígenas nas 

escolas de Redenção, mesmo assim, considero que as diferenças culturais regionais e 

etnicorraciais constituem o espaço dessas escolas, dando lhe um caráter pluricultural. A 

localização das terras indígena Kayapó próxima à cidade está na (Figura 2). 

 Figura 2 - Terras Indígenas Las Casas. 

 

                            Fonte: Pérez, 2016, p. 33. 

Os conhecidos Kayapó, autodenominados Mẽbêngôkre o que significa “homens do 

olho de água” (FUERST, 1967; POSEY, 2002), são um povo indígena pertencente ao tronco 

linguístico Macro-Jê, família linguística Jê junto com os Akwén (Xakriabá, Xavante e 

Xerente), Apinayé, Kaigang, Panará, Suyá (Tapayuna) e Timbira (Canela, Gavião Parkateyé, 

Gavião Pukobiyé, Krahô e Krikati) (ISA, 2016). O território desses povos está numa Terra 

Indígena (TI) denominada Las Casas, que segundo Pérez (2016) tem as seguintes coordenadas 

geográficas (7⁰ 55’088’’S 49⁰ 55’348’’W) e é conhecida também como Tekrejarôti-re. A TI 

                                                           
5
 Sobre os Mebêngôkre-Kayapó, consultar: 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3).  A publicação Povos 

Indígenas no Brasil” elaborada pelo Instituto Socioambiental traz informações sobre quase todos os grupos 

indígenas que estão no território brasileiro trazendo informações sobre histórico, localização, práticas culturais e 

outros aspectos da vida desses povos. E sobre a Terras Indígenas Las Casas Tese de Doutorado “ Exploração de 

recursos florestais não madeireiros pelos Mẽbêngôkre-Kayapó da Aldeia Las Casas - terra indígena Las Casas, 

no Sudeste do Pará: Aspectos biológicos, sociais e econômicos relevantes para a sustentabilidade da 

comercialização”, de Sol Elizabeth González Pérez. Defendida no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. 

(NAEA, 2016). 

 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap%C3%B3)
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conta com uma área total de 21.344 hectares, está localizada dentro dos municípios de Pau 

D´Arco, Floresta do Araguaia e Redenção, 

Ainda conforme Pérez, atualmente a Terra Indígena Las Casas conta com três aldeias: 

a mais antiga, Las Casas é denominada Tekrejarôti-re pelos Mẽbêngôkre-Kayapó, outra que 

foi instalada em 2011 denominada Kaprãmkrere e a mais recente, Rõnekore estabelecida em 

2014. As aldeias contam com uma população aproximada de 189, 160 e 50 habitantes 

respectivamente. Essa população tem cada vez mais seus territórios pressionados e reduzidos 

pela migração – principalmente de agentes do setor de agronegócio – que ainda ocorre 

significativamente para a Região.  

Idelma Santiago da Silva (2006), que estudou migração e cultura no Sul e Sudeste do 

Pará identificou que a maioria dos migrantes para a citada área amazônica é originária de 

grupos subalternos, como aqueles que migraram do baixo Tocantins, dos estados de Goiás e 

Tocantins e do Nordeste brasileiro. Conforme essa autora, “nos novos espaços ocupados, as 

relações entre estes e/ou outros grupos de migrantes foram de solidariedade, mas também de 

alteridade e construção de estereótipos discriminatórios”. (p. 153). 

As múltiplas identidades culturais que ali se relacionam, apresentam certa 

“plasticidade cultural”, no entanto, por outro lado essas relações se apresentam de forma 

instável e frágil, pois 

na concorrência de repertórios culturais e nas relações sociais, há o desenvolvimento 

de formas de nomeação e identificação visando a classificação/inferiorização de 

determinados grupos. As denominações de “caboclo” e “maranhense” são categorias 

empregadas nas fronteiras ambíguas entre conteúdos pejorativos e representações 

irônicas das relações desiguais entre grupos regionais de migrantes. (SILVA, 2006, 

p. 153). 

Se por um lado ocorre algo positivo nesse encontro das identidades diferenciadas, que 

seria “a vivência concomitante de múltiplas culturas”, por outro, nessas relações culturais se 

apresentam fragilidades e instabilidades vindas de uma parte dos grupos que apresentam 

sinais de desmerecimento e desqualificação do outro cultural (maranhense), negando-lhe a 

alteridade. Pensando com Fleuri (2006), o tratamento discriminatório nega o direito de 

paridade aos “caboclos”, descendentes de índios ou mesmo indígenas não reconhecidos, 

“maranhenses” e anula o potencial criativo e vital da conexão entre esses diferentes grupos 

culturais. Em Redenção se observa por meio da cultura, a presença de outras identidades 

como “paranaenses”, “gaúchos”, “mineiros”, etc. e a desigualdade social que constituí a 

sociedade brasileira também no espaço escolar, o que pode ser um relevante objeto de estudo 

para a Geografia Escolar.  
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Tendo essa preocupação como centralidade, cabe questionar como as professoras e os 

professores de Geografia percebem, representam discursivamente e trabalham as diferenças e 

identidades culturais que se interrelacionam no espaço escolar? Quais elementos nas suas 

representações que indicam a não consideração do espaço escolar como multicultural e 

marcado por hierarquizações de poder, mesmo após dezenove anos da “pluralidade cultural” 

ter sido instituída como tema transversal no currículo escolar pelo MEC? Se tais elementos 

poderão ser revelados a partir de uma análise do discurso do corpo docente? E qual é a relação 

desses elementos com a presença ou ausência de certas identidades e diferenças culturais no 

discurso das/os docentes? Que memórias, representações imagéticas, ideologias e formações 

imaginárias e discursivas estão presentes nos espaços de visualidades das escolas e 

influenciam os discursos e práticas docentes? Quais os possíveis desdobramentos dos 

discursos e práticas docentes em Geografia para a construção da alteridade e da justiça social 

no espaço escolar? Por outro lado, em que sentido a inclusão dessa temática como conteúdos 

geográficos para o ensino nas aulas Geografia poderia colaborar para a construção de 

discursos e práticas valorizadoras da alteridade na escola? Como os/as estudantes interagem e 

reagem estudando a temática da diferença e da identidade etnicorraciais e regionais nas aulas 

de Geografia? 

A pesquisa proposta se justifica primeiro pela latência das demandas por valorização 

das diferenças e das identidades culturais hoje no interior da sociedade e em específico no 

espaço escolar; dado o propósito formativo que a escola tem, e, em segundo, pela necessidade 

e a importância dos estudos em Geografia Escolar conhecerem mais de perto as questões que 

envolvem essa temática, a partir dos sujeitos com elas envolvidos, no sentido de desvelar a 

atuação do poder nas relações que geram injustiça social, tendo em vista superá-las.  

Desse modo, o entendimento de que as diferenças e as identidades culturais não 

emergem da ordem natural das coisas, mas de jogos de poder que criam os significados 

validados no interior dos sistemas simbólicos da linguagem e da cultura, a Geografia Escolar 

pode problematizar as relações de poder envolvidas no interior desses sistemas, e assim 

adentrar um campo em aberto nos conhecimentos geográficos acadêmicos, procurando 

conhecer como de certa forma, as normas e regras do espaço escolar operam na normalização 

dos sujeitos, gerando ou contribuindo para a continuidade de desigualdades sociais e 

educacionais.  

Por tudo isso, torna-se importante para a ciência geográfica, olhar sobre as culturas 

escolares, procurando perceber suas diferenças e identidades e trabalhá-las no espaço escolar, 
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como uma tentativa de estender as análises espaciais para o campo da educação e evidenciar a 

multiplicidade cultural e os discursos e as relações que a constitui.  

Durante minha experiência de estudante de graduação (Licenciatura e Bacharelado) e 

pós-graduação em Geografia, poucas foram as oportunidades de estudar a temática das 

diferenças. Essa lacuna curricular pode estar relacionada às ausências impostas pela 

hegemonia do discurso eurocentrado nessa ciência. Domínio do “discurso científico que 

sustenta as teias do saber/poder reinantes em nossa sociedade” (SILVA, 2009, p. 14). 

Pensando com Miskolci (2010), na esteira dos silêncios curriculares, a escola é um espaço 

privilegiado para a produção de silenciamentos que se baseiam na naturalização das 

construções histórico-sociais e, devido a tanto, também, é o espaço escolar, 

contraditoriamente, um local privilegiado para o questionamento de tal naturalização. 

Nesse sentido, faz-se apropriado que a Geografia Escolar procure em suas pesquisas 

romper com o silenciamento e a naturalização de certas temáticas no espaço da escola, ou 

seja, passe a trabalhar a pluralidade cultural a partir da temática da diferença, pois, “se o 

espaço é o produto de interrelações, então deve estar baseado na existência da pluralidade. 

Essa pluralidade e o espaço são co-constitutivos” diz Massey (2009, p. 28), portanto, o 

significado que professores/as e estudantes atribuem às culturas é um elemento que através de 

relações cotidianas constitui o espaço escolar. 

 

O perfil dos/as professores/as entrevistados/as 

O espaço escolar é o conjunto de relações e “simultaneidades de estórias-até-então” 

(MASSEY, 2009 p. 89). O conjunto dessas estórias, articuladas com as mais amplas 

geometrias do poder do espaço constituem o lugar. Nesse sentido a escola, com suas múltiplas 

interações pode ser identificada como um espaço complexo. Nele acontece o que nosso olhar 

e nossa percepção chamam de realidade. Os sujeitos relacionam entre si e com as coisas 

sempre com a possibilidade de um acréscimo. Pensando ainda com Massey vejo o espaço 

como uma simultaneidade dinâmica, que possui uma produção aberta e contínua, e essa 

abertura cria condições para “uma genuína multiplicidade de trajetórias, e assim, 

potencialmente de vozes”. Uma dessas vozes emerge nos discursos dos sujeitos professoras/es 

com quem dialoguei em entrevistas nos momentos de experimentação na escola.  

Encontrar e dialogar com as/os professoras/es na escola, ao mesmo tempo que é um 

cruzamento de estórias e trajetórias é também uma relação de alteridade. A partir dela me 

preocupei em manter no texto a presença e o movimento do grupo de pessoas com quem 
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compartilhei experiências de trocas e aprendizados, evitando assim que apareçam apenas na 

frieza dos números e dados. Procurando dar conta desse compromisso apresentarei 

características das/os onze docentes interlocutoras/es que colaboraram com suas informações 

acerca da questão de identidade e diferença no espaço escolar onde  atuam. Mesmo com esse 

cuidado, assumi que nessa relação é inevitável fugir da situação estruturada descrita por Anjos 

(2015, p. 115), “em que os papeis (de entrevistado e entrevistador) estão historicamente 

estabelecidos, direcionando as expectativas de quem fala com relação a quem ouve (é uma 

elaboração do campo da ciência, portanto uma relação complexa)”. Sou ciente de que nas 

enunciações discursivas entre os sujeitos a fala do entrevistador/pesquisador, a sombra do 

poder simbólico da ciência cria uma assimetria e um constrangimento às/aos pesquisadas/os.   

Para manter o anonimato das/os professoras/es colaboradoras/es resolvi nomeá-los/as 

com a sigla PE acrescida do número de sequência das entrevistas. Na sigla a letra P 

corresponde à inicial da palavra Professor e o E à inicial da palavra Entrevista 

(PE=Professor/a Entrevistado/a). Sendo assim, a numeração vai da ordem de 1 a 11. Os dados 

obtidos nas conversas com as/os onze colaboradoras/es formam parte do corpus que ganhará 

interpretações a partir desta seção.  

Parte dessas informações, relacionada à dimensão profissional, foi fornecida durante 

as entrevistas que realizei com cada um/a dos/as colaboradores/as. A outra parte, de gênero e 

etária foi obtida via ligação telefônica. Nenhum/a dos/as solicitados/as negou fornecer esses 

dados que são mais de foro íntimo.  

  Tabela 1- Identificação das/os interlocutoras/es sujeitos da pesquisa. 
Identificação 

das/os 

Docentes 

 

Idade 

 

Gênero  

Formação Acadêmica  

Tempo 

de 

docência 

 

Tempo de 

formada/o 

Graduação  Pós 

Graduação 

PE1 52 F Licenciatura em 

Geografia 

Geografia 26 anos 05 anos 

PE2 47 M Licenciatura em 

Geografia 

Pedagogia; 

Geografia 

20 anos 17 anos 

PE3 54 F Licenciatura em 

Geografia 

Geografia 22 anos 15 anos 

PE4 49 F Licenciatura em 

Geografia 

Cursando em 

Geografia 

17 anos 14 anos 

 

PE5 

 

39 

 

F 

Licenciatura em 

Geografia  

Metodologia do 

Ensino Superior 

 

20 anos 

 

18 anos 

PE6 50 F Licenciatura em 

Geografia  

Educação 06 anos 11 anos 

 

PE7 

 

49 

 

M 

Licenciatura em 

Sociologia e 

Geografia 

Psicopedagogia; 

Adm. Escoar 

 

32 anos 

 

12 anos 

   Licenciatura em    
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PE8 

 

50 

 

M 

Geografia; 

Sociologia;  

Introdução à 

Psicologia 

Mestrado em 

Ciências da 

Educação 

 

28 anos 

 

17 anos 

PE9 57 M Licenciatura em 

Geografia  

Ensino de 

Geografia 

32 anos 11 anos 

 

PE10 

 

42 

 

F 

 

Licenciatura em 

Geografia 

Geografia; 

Psicopedagogia 

Institucional 

 

22 anos  

 

05 anos 

 

 

 

PE11 

 

 

 

58 

 

 

 

F 

 

 

 

Licenciatura em 

Geografia  

Geografia Geral e 

do Brasil; 

Supervisão. 

Orientação e 

Gestão Escolar 

(cursando) 

 

 

 

38 anos  

 

 

 

16 anos 

   Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

   Org. CARVALHO, J. R., 2018. 

 

Oito professoras e três professores graduadas/os em Geografia, num total de onze, 

contribuíram diretamente para o desenvolvimento desta pesquisa. Todas/os são funcionários 

públicos efetivos da rede municipal de educação de Redenção, Pará, em plena atividade 

profissional com alunos da segunda fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano). As/os 

docentes trabalham em sistema regular de ensino, durante dois turnos e alguns/umas fazem 

até três turnos de trabalho por dia em pelo menos duas escolas. Em seus relatos disseram que 

ainda não contam com um tempo na jornada de trabalho para ler, pesquisar, preparar suas 

aulas e corrigir atividades de avaliação. Essa falta de tempo na carga horária docente 

pensando pelo lado institucional pode acarretar baixa qualidade nas aulas e no aprendizado e, 

pelo lado pessoal e profissional, sobrecarrega as/os professora/es de trabalho impactando suas 

saúdes e suas vidas social. 

A faixa etária das/os docentes varia de 39 a 58 anos de idade. Essa faixa de idade 

significa que se trata de um grupo com bastante experiência de vida profissional em diversos 

aspectos, dentre eles a experiência com o encontro dos sujeitos migrantes em suas salas de 

aulas. Conforme Cunha (2007), a emigração é o ponto de partida. A imigração é o outro lugar, 

o futuro que se encontra do lado de cá, e “o presente é um estrangular temporal onde as 

imagens se confundem na tela da vida”. (p. 40), no entanto, a autora faz uma ressalva que, em 

muitos estudos de migração/mobilidade, desde os anos 1990, não se distingue emigração e 

imigração. Sendo assim, acredito que há influência do tempo nas representações, gerando 

camadas que se superpõem, fazendo os sujeitos esquecerem, senão as camadas mais antigas, 

algumas mais incômodas ou dolorosas. Essas cenas aparecem em algumas falas durante as 

entrevistas.  
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Com exceção de dois interlocutoras/es licenciada/os também em  Sociologia além da 

Geografia, as/os demais possuem suas formações acadêmicas em Licenciatura em Geografia, 

até porque este foi um dos critérios para escolhê-los, e porque nossa intenção é perceber e 

compreender como professores formadas/os nessa disciplinas lidam e representam questões 

de identidades e diferenças etnicorraciais e regionais no espaço escolar, em um contexto onde 

a pluralidade cultural é visivelmente acentuada. Mesmo a questão da pluralidade cultural já 

figurar bastante tempo nos documentos oficiais, considero interessante trazê-la para esse 

estudo, agora sob o prisma da BNCC, que a reitera  a partir de uma contextualização pois, em 

2010, o CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando “a inclusão, a valorização das 

diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural resgatando e respeitando as 

várias manifestações de cada comunidade”, conforme destaca o Parecer CNE/CEB nº 7/2010. 

Em relação à formação continuada, os dez docentes possuem pelo menos uma Pós-

Graduação em nível latu senso, sendo que um deles está cursando.  Percebemos a 

preocupação deles/as em aperfeiçoar, ampliar e aprofundar seus conhecimentos, 

principalmente em Geografia, sete delas/es possuem especialização nessa área, sendo que um 

desses possui também Pós-Graduação em Orientação e Supervisão Escolar e outro em 

Psicopedagogia. Sobre as/os quatro demais, um possui Mestrado em Educação, um Pós-

Graduação em Ensino Superior, o terceiro em Psicopedagogia e Administração Escolar e o 

quarto em Educação. 

Quanto ao tempo de docência e experiência docente, nota-se na (Tabela 1), que a 

maioria tem mais de duas décadas de trabalho e, apenas dois trabalham menos que isso na 

educação, um desses possui dezessete e outro apenas seis anos de trabalho, que já é bem 

significativo. Um total de seis docentes estão há mais de duas décadas em atividade e, apenas 

dois ultrapassaram três décadas no exercício da profissão.  

Comparando o tempo de atuação como professor/a com o tempo de formação inicial, 

percebe-se que a maioria deles/as iniciou a docência ainda sem o curso superior, pois a média 

de tempo de docência é de duas décadas e a de formação é de uma década e meia, ou seja, 

quinze anos. Esse tempo de exercício na profissão significa que esses/as profissionais 

trabalharam no período de vigência dos PCNs, instituídos no ano de 1997, e que 

recomendavam a pluralidade cultural como um tema a ser trabalhado de forma transversal no 

currículo escolar. Durante as entrevistas as/as interlocutoras/es confirmaram a memória dessas 

recomendações, alguns chegaram a expressar que a Secretaria Municipal de Educação e as 

Escolas promoveram encontros para estudos desse Documento, e, de certa forma os/as 

professores/as passaram a trabalhar com essa preocupação em relação às culturas constituintes 
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e constituídas no espaço escolar, mesmo com lacunas em suas formações acerca dessas 

questões. 

 

Abordagem metodológica interdisciplinar 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu numa combinação de métodos e 

técnicas interdisciplinares das ciências humanas, especificamente das Geografias Cultural e 

Escolar, da Sociologia, da Antropologia, da Educação, assim como das ciências da linguagem, 

com a Análise do Discurso, etc., seguindo para a análise dos dados coletados através de uma 

revisão bibliográfica interdisciplinar. Nesse sentido, se desenvolveu como uma abordagem 

qualitativa. Em sua execução coletei áudios, falas, respostas das entrevistas e analisei-os como 

discursos e observei práticas de onze professoras e professores que trabalham em sete escolas 

do município de Redenção, Pará
6
, acerca da diferença e das identidades regionais e 

etnicorraciais no espaço escolar. As/os interlocutoras/es da Pesquisa foram Professoras e 

Professores Licenciadas/os em Geografia, que lecionam no Ensino Fundamental Anos Finais. 

 

Procedimentos éticos 

 

Atendendo às normas de Pesquisa mundial e nacional a Universidade Federal de 

Goiás, UFG, possui seu Comitê de Ética em Pesquisa, CEP-UFG, que analisa projetos nos 

quais o ser humano é participante direto e indireto como principal objeto de estudo, e tem em 

vista proteger o bem estar dos participantes de pesquisa, em sua integridade e dignidade, 

contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos vigentes. Cumprindo 

essa exigência a presente pesquisa foi submetida ao CEP-UFG em 23 de março de 2017, 

explicitando todos os pontos relacionados aos riscos, aos benefícios, aos critérios de 

inclusão/exclusão da amostra, desenho de pesquisa, hipótese, resultados esperados e demais 

tópicos exigidos pelo órgão. Após analisada e, constado que a pesquisa em seus resultados 

não afetaria a segurança e o bem-estar físico e psicossocial dos/as participantes, a mesma foi 

aprovada e liberada em 26 de abril para sua execução.  

 

                                                           
6
 No referido município há cerca de 20 escolas que oferecem o Ensino Fundamental Anos Finais. Portanto, 

entendemos que a garantia do anonimato das/os docentes entrevistadas/os e das respectivas escolas no texto da 

tese não causará maiores constrangimentos, posto que trataremos de temas que podem ser alvo de divergências 

na comunidade escolar.   
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Foi realizado esclarecimento aos participantes da pesquisa: antes de convidar as/os 

participantes da pesquisa encaminhei ofício ao Secretário Municipal de Educação explicando 

a pesquisa e solicitando autorização para fazer contato e adentrar as escolas. De posse da 

autorização fui às Escolas contatar as/os Professoras/os e convidá-las/os individualmente. Em 

seguida apresentei a proposta da pesquisa e esclareci do que se tratava; qual seria mais ou 

menos o tempo de duração das entrevistas e das observações em sala de aula. Informei que a 

pesquisa não apresenta riscos à integridade física e nem psicológica, pois os dados coletados 

seriam referentes a conceitos geográficos adquiridos na escola e no dia a dia, ademais, seriam 

garantidos o sigilo assegurando a privacidade e o anonimato das/as participantes. Informei 

que não seria necessário a identificação do participante pelo nome em momento algum da 

pesquisa, quando citado algum exemplo, seriam utilizados letras ou números para oferecer 

uma distinção dos depoimentos.  

No caso especifico das escolas, informei também que não haveria identificação, pois 

também seriam utilizadas letras e números para garantir o anonimato das mesmas. A qualquer 

momento, o/a participante poderia recusar participar ou retirar o seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. Informei ainda que ao participante seria 

garantida a liberdade de se recusar a responder questões que lhe causassem constrangimento 

durante a entrevista, também lhe foi garantido/a o direito de pleitear indenização (reparação a 

danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da participação na pesquisa. 

Esclareci a elas/eles como iriam participar da pesquisa (respondendo a entrevistas) e 

as/os entreguei uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para que 

levassem e o lessem com calma em casa. Marquei para recolher o documento após três dias. 

Ao recolher os TCLEs, prestei mais esclarecimentos. As/os ao que aceitaram participar da 

pesquisa foi pedido que assinassem duas cópias do TCLE, e uma cópia assinada também por 

mim foi entregue a cada participante. Das/os treze Professoras(es) convidados, duas não 

aceitaram participar, alegando falta de tempo. 

Para a escolha dos sujeitos da pesquisa acatei a posição de Flick (2009) que diz que, 

para essa modalidade de pesquisa aqui proposta, a quantidade de participantes está 

condicionada não à extensão, mas ao nível de profundidade que pretendo dar ao estudo. 

Atendendo essa metodologia, trabalhei com um total de onze docentes participantes, que 

foram entrevistadas/os após todos os procedimentos que visavam a assegurar os seus direitos 

e deveres como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade como 

participantes da pesquisa, bem como os mesmos direitos e deveres da comunidade científica 

do Estado. 
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Entre as/os participantes da pesquisa, dois terços selecionados foram do gênero 

feminino e, quatro das/os entrevistadas/os eram brancos. Segundo Louro (2000, p. 61) 

“algumas identidades gozam de privilégios, legitimidade, autoridade; outras são representadas 

como desviantes, ilegítimas, alternativas”. Nessa posição, essa autora levanta o pressuposto 

que homens e mulheres, negros e brancos têm representações diferentes sobre as diferenças e 

identidades culturais no espaço escolar. Entre as/os interlocutoras/es selecionei também – de 

forma equiparada -  representantes das regiões Amazônica, Nordeste e Centro-Sul. 

Quanto à extensão ou profundidade da amostragem, Flick (2009) ressalta que é 

decisivo para a escolha da estratégia de amostra, observar se a escolha é rica em informações 

relevantes. Como objetivo na presente pesquisa realizar análises com maior profundidade, 

optei por um plano que pode permear mais o campo das relações docentes com as diferenças 

no espaço escolar e, tendo em vista que a generalização não é minha meta nesse estudo de 

perspectiva qualitativa, delimitei a extensão da amostra em onze docentes de Geografia para 

serem entrevistadas(os). Desses, realizei observações em sala de aula de nove. 

Ainda para a escolha da amostra considerei o critério do “bom informante”, que 

segundo Flick (2009) são participantes que dispõem de conhecimentos e experiências 

necessários sobre o tema ou objeto, para que possam responder às perguntas na entrevista, ou, 

no caso dos estudos observacionais, possam desempenhar as ações de interesse. Acredito que 

as/os docentes convidados/as preenchem esses requisitos apontados pelo autor. 

 Antes de convidar as Professoras e os Professores para participarem da pesquisa, 

foram definidos alguns critérios, o primeiro era que as/os mesmas/os estivessem em regência 

de sala durante o ano letivo de 2017, não importando se em regime de contrato efetiva/o ou 

não. Segundo, que tivessem formação superior em Geografia, e terceiro que tivessem pelo 

menos dois anos no exercício da docência, período que acredito ser suficiente para acumular 

experiência das vivências e relações no espaço escolar.  

Recrutamento de Participantes: além dos esclarecimentos sobre os direitos e deveres 

das/os participantes da pesquisa, contatei os/as mesmos/as individualmente, ocasião em que 

expliquei sobre o formato das entrevistas e combinamos o tempo de duração, que ficou 

combinado entre vinte e trinta minutos, o local e o horário mais adequado para cada um/a 

delas/es. Nesse contato individual os/as lembrei sobre a preservação do anonimato, e que cada 

participante seria convertido em um código que impediu qualquer identificação pessoal. 

Combinamos que, se por acaso ocorresse algum imprevisto na rotina de trabalho da/o 

participante a/o mesma/o deveria comunicar ao entrevistador e remarcar novo horário e local. 
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Pedi também a permissão para ligar para qualquer um/a dos participantes em horários 

adequados e disponibilizei meu número de telefone.    

Segundo Flick (2009), o desenvolvimento recente da pesquisa qualitativa ocorreu em 

diversas áreas, tendo cada uma delas se caracterizado por um embasamento teórico específico, 

conceitos de realidade específicos e por seus próprios programas metodológicos.  Um 

exemplo está na análise do discurso de Parker (2004); Potter e Wetherell (1998) citados por 

Flick, como plano metodológico. Na presente pesquisa, as atenções para a coleta e a análise 

dos dados recaíram majoritariamente, sobre os discursos e práticas docentes referentes às 

diferenças e identidades culturais no espaço da Escola. Tal opção não excluiu a possibilidade 

de uma hibridização metodológica, que o processo de realização da pesquisa demandou. A 

hibridização, ainda segundo Flick (2009) caracteriza-se como a utilização pragmática de 

princípios metodológicos e como forma de fugir à filiação restritiva a um discurso 

metodológico específico.  

Tendo a hibridização como percurso a seguir na condução da pesquisa, busquei apoio 

também na forma de como o campo dos Estudos Culturais encara a prática da pesquisa 

enquanto uma forma de intervenção social, pois, 

já desde a sua génese com Stuart Hall nos anos 60, no contexto britânico (Hall, 1972 

estão geneticamente ligados a um modo de produção de análise cultural que faz 

convergir princípios e preocupações académicas com uma exigência de intervenção 

cívica, ou seja, articula inquietações simultaneamente teóricas e preocupações 

concretas com a polis. (BAPTISTA, 2009, p. 453). 

Considera-se ainda, para a adoção desse campo as observações de Escosteguy (2006, 

p.1), de que nos Estudos Culturais, identifica-se uma proposta alinhada a uma teoria social 

crítica que toma como foco uma teoria que se configura como uma proposta polifônica e 

atualmente está atenta para a problemática das identidades culturais. 

Em termos metodológicos, os estudos culturais não reivindicam nenhuma metodologia 

exclusiva, no entanto, não descartam a possibilidade de uso de nenhuma delas, com a ressalva 

de que todas passem por um crivo da crítica quanto à sua pertinência e comprometimento com 

processos excludentes. Como afirma Nelson et. al. (2009, p. 7), nos Estudos Culturais 

“nenhuma metodologia pode ser privilegiada ou mesmo temporariamente empregada com 

total segurança e confiança, embora nenhuma possa tampouco ser eliminada 

antecipadamente.” É precisamente este caráter fluído e de interdisciplinaridade que se 

constitui no âmbito dos Estudos Culturais que se coloca como um desafio à construção de 

uma cultura de diálogo entre as diferentes metodologias. 
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Sendo assim, considero que o trabalho se inscreve no campo da pesquisa qualitativa, 

que, na opinião de Flick (2009) trata de uma modalidade de análise de particular relevância ao 

estudo das relações sociais devido à pluralização das esferas da vida. Essa multiplicidade, 

segundo os defensores da pós-modernidade, reivindica que as narrativas agora precisam ser 

limitadas em termos locais, temporais e situacionais. Frente a essas novas exigências, Flick 

explica, 

No que diz respeito à pluralização de estilos de vida e de padrões de interpretação na 

sociedade moderna e pós-moderna, a afirmação de Herbert Blumer torna-se 

relevante, assumindo novas implicações: “A postura inicial do cientista social e do 

psicólogo quase que sempre carece de familiaridade com aquilo que de fato ocorre 

na esfera da vida que ele se propõe estudar” (1969, p. 33). A mudança social 

acelerada e a consequente diversificação das esferas da vida, fazem com que, cada 

vez mais, os pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e perspectivas sociais. 

Trata-se de situações tão novas para eles que suas metodologias dedutivas 

tradicionais – questões de hipóteses de pesquisa obtidas a partir de modelos teóricos 

e testadas sobre evidencias empíricas – agora fracassam devido à diferenciação dos 

objetos. Dessa forma, a pesquisa está cada vez mais obrigada a utilizar-se das 

estratégias indutivas. Em vez de partir de teorias e testá-las, “são necessários 

conceitos sensibilizantes” para a abordagem dos contextos sociais a serem 

estudados. (FLICK, 2009, p. 21).  

 

Ainda assim, esses conceitos de que fala o autor são essencialmente influenciados por 

um conhecimento teórico anterior, com uma ressalva, aqui, as teorias são desenvolvidas, na 

opinião de Geertz (1983), a partir de estudos empíricos. O conhecimento e a prática são 

estudados enquanto conhecimento e prática locais (grifo meu). 

Considerando as recomendações acima, elenquei aqui os procedimentos técnicos que 

foram adotados nesse estudo: a pesquisa bibliográfica, para suporte teórico aos conceitos; a 

busca a documentos institucionais e pesquisa de levantamento. Conforme Gil (2002), a 

primeira se caracteriza como aquela desenvolvida a partir de material bibliográfico já 

elaborado, a segunda consiste no tipo em que as fontes ainda não receberam tratamento 

analítico e, a terceira no tipo em que há a interrogação direta das pessoas.  

 Para dar conta de responder aos objetivos iniciais da pesquisa, foi realizada a 

localização em bancos de Teses e Dissertações da Capes e Plataforma Sucupira, portais de 

periódicos eletrônicos e livros; compilação, leitura e fichamento de referências, 

preferencialmente, aquelas que discorrem sobre categorias, conceitos, e noções relacionadas 

ao tema da pesquisa, tendo em vista o entendimento do corpus teórico e da realidade social. 

A metodologia qualitativa, no sentido mais amplo, e as técnicas de investigação, no 

sentido mais estrito, concorrem para dar conta de analisar os discursos e práticas docentes 

acerca das diferenças e identidades culturais no espaço escolar. Com esse propósito, na etapa 

documental de coleta de dados foram utilizadas as técnicas da análise de documentos, a 



39 

 

observação e a audição indireta junto aos arquivos (anotações de livro de ocorrência e 

enunciados em murais e painéis distribuídos pelos espaços físicos das escolas) em três 

Escolas selecionadas. 

Na etapa do trabalho de campo, onze professoras/es foram minhas/meus 

interlocutoras/es. Com elas/es realizei entrevistas da modalidade de Entrevista em 

Profundidade, no período de 25 de agosto a 28 de outubro de 2017.  Essa modalidade de 

entrevista é uma técnica que envolve duas pessoas numa situação "face a face" em que uma 

delas formula questões e a outra responde. As nove perguntas semi-estruturadas e respostas 

foram registradas em gravador de voz. Antes e após cada entrevista tive o cuidado de anotar 

alguns detalhes e impressões a respeito do transcorrer das mesmas.  

Acatando o que recomenda Bourdieu (2008, p. 25), sobre a relação entrevistador-

entrevistada/o, outro cuidado que tomei foi o de tentar amenizar os efeitos da intrusão 

arbitrária no ato de entrevistar (sem pretender anulá-los); “quer dizer, mais precisamente, para 

reduzir no máximo a violência simbólica que se pode exercer através dele”. (Grifo do autor). 

Quanto à técnica da Entrevista em Profundidade – que foi mais utilizada na pesquisa,  

 

é uma técnica através da qual o pesquisador se coloca diante do participante para 

quem faz perguntas com o objetivo de obter informações que contribuam para a 

investigação. Trata-se de um diálogo assimétrico em que o pesquisador busca coletar 

dados e o interlocutor se apresenta como fonte de informação. As entrevistas 

procuram explorar o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem e desejam. 

(GONDIM; VEIGA, 2001, p. 5). 

A pertinência da Entrevista em Profundidade como técnica de coleta de informações 

vem do fato de a mesma poder ser realizada com formadores de opinião ou com os cidadãos e 

as cidadãs comuns, e também, por ser um instrumento amplamente testado em pesquisas 

qualitativas. Essa modalidade de entrevista tem um caráter subjetivo, o que torna necessário 

que toda interpretação deva levar em consideração a perspectiva da pessoa entrevistada. Sua 

vida e seu mundo só podem ser entendidos a partir ‘de seus olhos’. É neste aspecto que a 

Entrevista em Profundidade apresenta-se como mais pertinente, quando se pretende aproximar 

das diferenças e identidades no espaço escolar e dos discursos que as Professoras e os 

Professores enunciam sobre elas. 

Segundo Moré (2015), o âmago central da pesquisa qualitativa é a busca dos 

significados atribuídos à experiência humana, significados estes que vêm à tona por 

intermédio da proposta de Entrevista qualitativa em Profundidade e/ou semiestruturada. 

Procurando atender essa necessidade adotei esse tipo de entrevista que abriga um caráter de 

“espaço relacional”, em que busquei o protagonismo das/os interlocutoras/es durante sua 
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realização. A operacionalização se deu de forma que as/os entrevistadas/os expressassem suas 

opiniões, vivências e emoções que constituem suas experiências com as identidades e 

diferenças regionais e etnicorraciais no espaço escolar, cabendo a mim o controle do fluxo das 

perguntas e respostas. 

Adotei a Entrevista em Profundidade como instrumento de coleta de informações por 

sua característica de poder combinar perguntas abertas e fechadas. Trabalharei inicialmente 

com um conjunto de nove questões, das quais quatro são mais fechadas e outras três mais 

abertas. A elaboração prévia de algumas questões corresponde à sugestão de Boni e Quaresma 

(2005, p. 75), que dizem “o pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente 

definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal”. 

Sendo assim, coube da minha parte como entrevistador, ficar atento para dirigir, no momento 

que considerava oportuno, a discussão para o assunto que me interessava (as identidades e 

diferenças), fazendo as perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou 

ajudar a recompor o contexto da entrevista, quando as/os entrevistada/o tentavam “fugir” ao 

tema ou tinha dificuldades com ele. 

Durante a etapa do trabalho de campo estive ciente (mas nunca suficiente) do grau de 

dificuldade de aproximação e de adquirir confiança e disposição das/os docentes para 

contribuírem com a pesquisa. No entanto, o fato de ter trabalhado em espaços de formação 

continuada promovidos pela Secretaria Municipal de Educação com a maioria das/os 

interlocutoras/es, fez com que diminuísse parcialmente a distância social entre pesquisador-

pesquisadas/os. Esse elemento de familiaridade contribuiu para superar os obstáculos ligados 

às diferenças entre as condições e, particularmente, o temor do desprezo de classe que 

segundo Bourdieu (2008), quando o pesquisador é percebido como socialmente superior (no 

caso de capital simbólico), vem frequentemente redobrar o receio muito geral, senão 

universal, da objetivação. 

Almejando identificar e obter pistas a respeito de subjetividades junto as(os) 

entrevistadas(os) através dos seus comportamentos discursivos e práticas, utilizei a técnica de 

observação não-participante no primeiro trabalho de campo e observação participante no 

segundo. Procedimento que é considerado também, um instrumento para conseguir 

informações sob determinados aspectos da realidade. Conforme Lakatos (1996), a observação 

também obriga o pesquisador a ter um contato mais direto com a realidade. No caso aqui em 

discussão, esse contato se deu com as práticas docentes diante das identidades e diferenças 

regionais e etnicorraciais em sala de aula. Complementarmente, observei também outros 

espaços (relacionais e físicos) das escolas. Realizei uma observação direta em que procurei 
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recolher e registrar os fatos da realidade sem a utilização de meios técnicos especiais, mas de 

forma organizada, sem, contudo, exercer controle rígido sobre a situação.  

Nessa etapa foram observados além dos espaços de sala de aula e do pátio das escolas 

com seus movimentos, os materiais expostos visualmente nos murais, painéis e corredores. As 

informações foram anotadas no Diário de Campo, e quando necessário fotografadas (somente 

materiais visuais). 

Segundo Flick (2009), a observação permite ao pesquisador descobrir como algo 

efetivamente funciona ou ocorre e também faz emergir questões (que serão exploradas nas 

entrevistas) sobre o que procuramos compreender das representações, do simbólico, das 

relações sociais, das interações lógicas, etc. Conforme esse autor, a compreensão dessas 

questões (subjetivas) se constrói, não está dada. 

Influenciado por essas considerações conduzi as observações no tempo-espaço das 

escolas. Antes de iniciar propriamente as observações realizei visitas às escolas objetivando 

construir o itinerário dos espaços extraclasses e das aulas de Geografia que, juntamente com 

as entrevistas compõem as três fontes de dados desta pesquisa de forma relacionada, como 

representada na (Figura 3) a seguir. 

Figura 3 -Fontes dos dados discursivos para a pesquisa. 

 
                                     Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

                                     Org. CARVALHO, J. R., 2018. 

 

 

 No espaço de sala e a aula da/o professora e do professor: ocorreu durante o primeiro 

momento do turno matutino de aulas (horário de entrada até o intervalo do recreio) e, 

durante o turno vespertino, após o retorno do intervalo do recreio até a hora de 

encerramento ao final da tarde. Do total de onze, foram observados o espaço de aulas 
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de nove docentes. A observação se deu apenas em um período de trabalho de cada 

docente.  

 Nos espaços do pátio e outros ambientes das escolas: aconteceu no decorrer da entrada 

dos estudantes em inícios de turnos, durante o intervalo de recreio e por ocasião de 

algum evento. Esses momentos de observações aconteceram duas vezes em cada 

escola, três durante o torno matutino, três durante no turno vespertino e um durante o 

turno noturno, onde funciona a modalidade EJA do Ensino Fundamental Anos Finais. 

 

Análise do Discurso e as entrevistas  

 

Suportes da Análise do Discurso (AD) foram utilizados para trabalhar as informações -

discursos - colhidas junto às/aos docentes e outras formas de discursos expressas nos diversos 

espaços da escola. Devido meu tema de pesquisa perpassar pelo âmbito da subjetividade -

envolvendo discursos docentes acerca de identidade e diferenças culturais - recorri aos 

postulados da Análise do Discurso (AD) e, principalmente, sob a ótica dos estudos de Michel 

Pêcheux e Michel Foucault. Parti dessa base ciente da distinção dos investimentos teóricos de 

ambos (teorias do discurso para o primeiro e teorias arqueológicas para o segundo), e de 

empréstimos, por exemplo, do conceito como Formação Discursiva (FD).  

Conforme Santos (2015), o empréstimo do conceito de Formação Discursiva, por 

exemplo, é um dos primeiros e principais pontos de articulação entre a teoria de Pêcheux e a 

de Foucault, ainda que sejam projetos teóricos distintos.  Para Santos, o conceito de Formação 

Discursiva, tanto é inspirado na problemática abordada por Michel Foucault em A 

arqueologia do saber (1969), quanto é, também, uma tentativa do grupo de analistas em torno 

de Michel Pêcheux ler Foucault e de aplicar seus conceitos, principalmente estes ditos 

arqueológicos, a partir da necessidade de uma apropriação daquilo que o trabalho de Foucault 

continha de materialista. 

Para autores/as da Geografia como Corrêa (2009), essa vertente caracteriza-se por uma 

variedade de caminhos a serem seguidos, em sua crítica ao estruturalismo e ao positivismo. O 

traço comum a ela é a recusa a aceitar uma única interpretação a respeito da sociedade e seu 

espaço. A influência de Geertz, Foucault e Said é considerável para essa corrente. Jeane 

Medeiros Silva (2006) destaca que a Análise do Discurso, por inovar a questão da 

interpretação, demonstra ser uma contribuição importante para conhecer a educação 

geográfica quanto à consideração de relações que atravessam a linguagem, a história, a 

ideologia, as condições de produção e a constituição dos sujeitos e dos sentidos. 
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Ainda em relação à AD, Orlandi (2015) explica que é uma corrente teórico-

metodológica que surgiu na década de sessenta do século XX, na França, tendo o discurso 

como objeto de estudo. Um dos precursores dessa corrente teórica foi Michel Pêcheux, 

considerado “seu pai” na linha francesa. A AD é herdeira das três regiões do conhecimento – 

Psicanálise, Linguística e Marxismo. No entanto, esse campo não se coloca de forma servil 

dessa herança, pois, 

Trabalha uma noção - a de Discurso – que não se reduz ao objeto da linguística, nem 

se deixa absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a 

Psicanálise. Interroga a Linguística pela a historicidade que ela deixa de lado, 

questiona o Materialismo perguntando pelo o simbolismo e se demarca da 

Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia 

como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele. 

(ORLANDI, 2015, p. 18). 

Na AD o foco concentra-se no Discurso como palavra em movimento, prática de 

linguagem: observa-se o sujeito falando. Por esse caminho, diante dos enunciados, procurarei 

compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social 

geral, constitutivo dos sujeitos docentes, das suas histórias e práticas educativas. Essa 

perspectiva concebe a linguagem como mediação necessária entre o ser humano e sua 

realidade natural e sociocultural. 

Inspirada nos estudos de Pêcheux, Orlandi (2015) desenvolveu um repertório de 

discussões a respeito da Análise do Discurso (AD) e das Formações Discursivas que o 

originam, definindo-as como, 

 

Aquilo que uma formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma condição dada 

em um a conjuntura sócio histórica dada – determina o que pode e deve ser dito [...]. 

O discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o sujeito diz se inscreve 

em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não outro. Por aí 

podemos perceber que as palavras não têm um sentido nelas mesmas, elas derivam 

seus sentidos das formações discursivas em que se inscrevem [...]. As formações 

discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. Desse 

modo, os sentidos sempre são determinados ideologicamente. Não há sentido que 

não o seja.  Tudo que dizemos tem, pois, um traço ideológico em relação a outros 

traços ideológicos. E isso não está na essência das palavras, mas na discursividade, 

isto é, na maneira como, no discurso, a ideologia produz seus efeitos, 

materializando-se nele. O estudo do discurso explicita a maneira como linguagem e 

ideologia se articulam, se afetam em sua relação recíproca. (ORLANDI, 2015, p. 

41). 

Como se nota, essas formulações coadunam com as definições de Pêcheux, pois, para 

esse autor as Formações Discursivas “são aquilo que, numa conjuntura dada, determinada 

pelo estado de luta de classes, determina o que pode e deve ser dito, articulado sob a forma de 

uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.” 

(PÊCHEUX, 1995, p. 160). 
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A FD tornou-se uma noção importante nas formulações empreendidas por Foucault e 

por Pêcheux em relação ao discurso. “Para Foucault, um grupo de enunciados está 

relacionado a um sistema de regras comuns e são determinadas historicamente” (BRASIL, 

2011, p. 174). Ao ressignificar a FD no campo da AD, em sua concepção, Pêcheux a concebe 

como uma relação de enunciados com regularidades, em relação à linguagem, mobilizados em 

assuntos e posições ideológicas na produção do dizer.  

Pensando com Santos (2015), a partir da emergência da FD pode se perceber mais 

claramente a diferença relevante entre as teorias sobre o discurso de Michel Foucault e as de 

Michel Pêcheux. Se, por um lado, Pêcheux e seu grupo (1971) definiram o conceito de 

Formação Discursiva na esteira do conceito de formações ideológicas tal como empreendido 

por Althusser (1970), “Foucault, por seu turno, já desde A arqueologia do saber (1969), 

negava que o discurso pudesse ser concebido ou relacionado a uma categoria como a de 

ideologia, tão pouco o podia, o conceito de Formações Discursivas” (SANTOS, 2015, p. 36).  

Além das FD na condução da análise dos discursos e práticas docentes na presente 

pesquisa, me interessa também as relações de poder imbricadas nas práticas discursivas e nas 

relações interculturais no espaço escolar. A noção foucaultiana de discurso como prática me 

ajudou a entender como “os discursos no espaço escolar são criados, repassados, elaborados, 

mantidos, negados, excluídos, anulados e reconstruídos nas relações” (SANTOS, 2007, p. 36), 

estabelecidas entre os sujeitos culturais e suas diferenças e identidades. 

Prática discursiva foi definida por Foucault (1969a, p. 133), como “[...] um conjunto 

de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em 

uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa”. Entendido dessa forma, o discurso é uma 

prática, que constrói seu sentido nas relações e nos enunciados em pleno funcionamento. 

De acordo com esses pressupostos operacionalizei e constituí forma à análise do 

discurso na presente pesquisa, a partir dos seguintes dispositivos e procedimentos: (1) 

transformei o áudio das entrevistas serem analisados em texto escrito, e procurei ver nele seus 

enunciados e discursividades, incidindo um primeiro lance de análise; (2) mantive certa 

distância do texto, tratando-o como o próprio objeto de estudo, e não como algo que parecia 

“referir-se”; (3) relacionei de modo sistemático “os sujeitos” – personagens, pessoas, papéis – 

especificados nos textos discursivos; (4) reconstruí os direitos e as responsabilidades 

pressupostas dos “sujeitos” especificados no texto, e por fim, (5) mapeei as redes de relações 

entre os sujeitos culturais, objetos e sentidos que constituem o espaço escolar. Esses discursos 
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puderam, então, ser situados em relações de ideologia, de hierarquias, de poder e de 

instituições.  

Os discursos obtidos com as técnicas de pesquisa foram analisados à luz do referencial 

teórico, minhas impressões durante as observações em sala de aulas, nos demais espaços das 

escolas e na produção discursiva dos/as estudantes durante as aulas de experiência com o 

conteúdo das diferenças etnicorraciais e regionais. Minha experiência de 25 anos de docência 

na educação básica e intuições, também foram consideradas durante o trabalho de análise. Os 

resultados foram apresentados em formato de textos, unidades de registros, tabelas, 

organogramas e quadros como orienta Teixeira (2008).   

 

Organização da tese 

 

Esta tese está estruturada com as seguintes partes: introdução, três seções de 

desenvolvimento da pesquisa, além das considerações finais, referências bibliográficas, 

apêndices e anexos. O conteúdo da tese se resume a seguir: 

Na primeira seção– Identidades, diferenças e geografia escolar: a cultura na tecitura 

do etnicorracial e regional – apresento o quadro teórico acerca das identidades e diferenças 

nos interior dos Estudos Culturais e sua emergência e trajetória na Educação e na geografia 

escolar, tendo em vista a alteridade nos encontros e relações entre os sujeitos culturais. 

Articulado com esse referencial, apresento também alguns enunciados extraídos das 

entrevistas, e os analiso procurando encontrar evidências de como a temática das diferenças 

etnicorraciais e regionais comparecem nas representações discursivas docentes.  

Na segunda seção – Diferenças e identidades culturais no ensino de Geografia – 

descrevo e apresento descrições da experiência de observar e participar no desenvolvimento 

de quatro aulas elaboradas e ministradas em duas turmas do Ensino Fundamental Anos Finais, 

tendo como conteúdos a temática das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais. Esta 

etapa foi desenvolvida num segundo momento do trabalho de campo, após as entrevistas. 

Nela apresento ainda, discursos e representações produzidas pelos/as estudantes, que foram 

expressos em textos e desenhos acerca de como em suas percepções geográficas, eles/a 

concebem as diferentes dimensões do assunto na escala do espaço escolar e em outras escalas, 

como por exemplo, na área urbana de Redenção, no Pará e nas demais regiões e estados 

brasileiros. Nesse percurso fui esboçando um quadro das representações discursivas presentes 

na escola acerca das múltiplas identidades e diferenças culturais, procurando perceber os 

sentidos nos enunciados e como eles operam no/como ensino de Geografia no espaço escolar, 
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pensando também em revelar o lugar escola e seus sujeitos culturais na perspectiva da 

alteridade. 

Na terceira seção - Diferença e identidade etnicorraciais e regionais como conteúdos 

geográficos: dimensões para outras práticas discursivas - exponho, inicialmente, as 

contribuições e entrelaçamentos dos capítulos anteriores com esse. Em seguida enfatizo três 

sub-tópicos - Conteúdo sobre diferenças e identidades culturais no currículo de Geografia: 

representações escritas e icônicas; Políticas e enunciados acerca das diferenças e identidades 

etnicorraciais e regionais no espaço cultural escolar: com a palavra a Geografia e os/as 

professores/as e diferenças culturais etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos: 

ensino para a alteridade, onde argumento a favor de que a temática da diferença e da 

identidade etnicorraciais e regionais possam, como outros temas, compor as práticas 

discursivas no currículo de Geografia e contribuir assim para “a apreensão e a consciência 

subalterna silenciada no e pelo discurso colonial, buscando nas fissuras e contradições desses 

discursos as vozes dos subalternos obliteradas ou silenciadas” e a justiça social. 

São enunciados que apontam sentidos, inclusive de diferenciação cultural geográfica 

com vieses da cultura hegemónica onde são constituídos. Pensando na disputa de sentidos no 

currículo, com eles opino que os/as futuros/as docentes de Geografia, desde a formação inicial 

tomem conhecimento que os conteúdos geográficos das diferenças e identidades etnicorraciais 

e regionais são também discursos no currículo.  

Nas considerações finais exponho um panorama da pesquisa, passando pelo seu 

objetivo principal, os percursos trilhados para atingi-los e os resultados que alcancei.  
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SEÇÃO 1 – IDENTIDADES, DIFERENÇAS E GEOGRAFIA ESCOLAR: A 

CULTURA NA TECITURA DO ETNICORRACIAL E REGIONAL 

 

Como se configuraria uma pedagogia e um 

currículo que estivessem centrados não na 

diversidade, mas na diferença, concebida 

como processo, uma pedagogia e um currículo 

que não se limitassem a celebrar a identidade e 

a diferença, mas buscassem problematizá-las? 
 

Tomas Tadeu e Silva 
 

Não é incomum que se estabeleçam diálogos 

entre o pesquisador e as mais diversas obras e 

autores que abordam a temática de pesquisa 

anunciada, como de interesse, desde o projeto 

de pesquisa. 

 

Cássio Eduardo Hissa 
 

 

Na presente seção, apresento os aportes teóricos - Análise do Discurso de linha 

francesa (AD), na interface com os Estudos Culturais - mobilizados para trilhar o percurso de 

desenvolvimento da pesquisa e as noções metodológicas que estão sendo empregados no 

empreendimento de análise do corpus constituinte da tese em suas possíveis relações com a 

Geografia Escolar. Esse referencial me fornecerá subsídios para tratar da questão da diferença 

e da identidade. Aqui, abordo também parte do percurso dos Estudos Culturais, a da questão 

da diferença e da identidade no espaço da educação, procurando observar as contribuições da 

Geografia e da geografia escolar na discussão.  

O elo que relaciona a AD e os Estudos Culturais, segundo Leite (2009) é o fato de 

ambas entenderem a identidade e a diferença como uma construção discursiva situada em um 

momento histórico. Isso significa dizer que elas só adquirem sentidos nos discursos sociais 

em que são produzidas. Ao tratar da identidade, os Estudos Culturais também enfocam o 

sujeito social e assim como na perspectiva da AD, o entende não como um ser empírico, 

individual, mas disperso, fragmentado, múltiplo (HALL, 2011, p. 34-38), assim como as 

identidades, “não há identidade sem sujeito e também sujeito sem discurso. As identidades se 

produzem a partir do outro”. (LEITE, 2009, p. 17). 

Abordo ainda as preocupações de alguns/umas autores/as da Geografia Cultural com a 

alteridade no espaço escolar, pensando nas especificidades em relação às questões 
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etnicorraciais e regionais na perspectiva do espaço relacional defendido por Massey (2008), e 

trago concepções de autores do campo dos Estudos Culturais a respeito da pluralidade cultural 

e justiça social no espaço escolar e como a Geografia escolar se insere nesse debate e o que 

ela pode contribuir. As aproximações teóricas que hora realizo são aquelas que emergiram 

com a crítica às formas positivistas de se construir conhecimentos, e que me possibilita pensar 

e abordar o discurso e, a partir dele reconhecer subjetividades sempre as problematizando. 

Intenciono ainda aqui, trazer a apresentação de informações espaciais que delineiam 

algumas reflexões acerca da minha relação com a escola e os sujeitos que nela e com ela 

fazem, vivem, ensinam e aprendem Geografia. Perpasso pontos das suas práticas educativas, 

que procuro realçar a partir das minhas interpretações orientadas pelo referencial teórico, 

minhas experiências docentes e impressões como pesquisador. Parafraseando uma expressão 

de Garrido (2013), na lógica da cognição e da necessidade de urdir conhecimentos 

geográficos acerca da escola, intercalo aspectos das experiências espaciais vividas e 

reconhecidas no espaço cultural escolar com a materialidade discursiva elaborada por autores 

e autoras da Geografia e com quem Ela dialoga.  

1.1 Os Estudos Culturais, a política da diferença e da identidade 

 

“Os estudos culturais são uma formação discursiva, no sentido foucaultiano do termo” 

(HALL, 2011, p. 188). Importa a forma como eles são definidos e conceptualizado. Grosso 

modo, os Estudos Culturais pode ser descritos como um projeto acadêmico-intelectual que 

emergiu na década de 1960, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra tendo como 

mentor o professor de Literatura Inglesa, Richard Hoggart. Definições mais pormenorizadas o 

concebem como “um termo de conveniência para uma gama bastante dispersa de posições e 

políticas”, as quais, não importa quão amplamente divergentes possam ser sob outros 

aspectos, partilham um compromisso de examinar práticas culturais do ponto de vista de seu 

envolvimento com, e no interior de, relações de poder. Os EC estão preocupados com 

questões que se situam na conexão entre cultura, significação, identidade e poder. 

Apesar de grande parte da literatura atribuir a sua fundação a Richard Hoggart, 

Raymond Williams e E. P. Thompson, Hall afirma que “muitos dos trabalhos dos quais os EC 

surgiram já se encontravam presentes na obra de outros autores”. Williams que partilha da 

mesma opinião, lembra que os estudos culturais tem suas origens nos primórdios do 

movimento para a educação de adultos na Inglaterra, no pós-segunda guerra mundial. Ainda 

sobre a formação e o desenvolvimento dos EC britânicos e sua difusão para outros 
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continentes, Escosteguy, que elaborou o livro “Cartografias dos estudos culturais Uma versão 

latino-americana”, explica que, 

 
o campo dos estudos culturais surge, de forma organizada, através do Centre for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS), diante da alteração dos valores tradicionais 

da classe operária da Inglaterra do pós-guerra. Inspirado na sua pesquisa, The Uses 

of Literacy (1957), Richard Hoggart funda em 1964 o Centro. Este surge ligado ao 

English Department da Universidade de Birmingham, constituindo-se num centro de 

pesquisa de pós-graduação desta mesma instituição. As relações entre a cultura 

contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas 

culturais, assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais, vão 

compor o eixo principal de observação do CCCS. (ESCOSTEGUY, 2010, p. 27). 

 

Embora Stwart Hall não seja citado como membro do trio fundador, sua importante 

participação na formação dos Estudos Culturais britânicos é unanimemente reconhecida. Isso 

se deve ao trabalho desenvolvido pelo autor, quando substituiu Hoggart na direção do Centro, 

de 1968 a 1979, onde incentivou o desenvolvimento da investigação de práticas de resistência 

e de subculturas e de análises de meios massivos, identificando seu papel central na direção 

da sociedade. Ainda conforme Escosteguy (2010), Hall exerceu uma função de ‘aglutinador’ 

em momentos de intensas distensões teóricas e, sobretudo, destravou debates teórico-

políticos, tornando-se um ‘catalizador’ de inúmeros projetos coletivos.  

Segundo Sovik (2003), os EC se fazem na própria tensão entre a discursividade e 

outras questões que importam, que nunca poderão ser abarcadas pela textualidade crítica. Um 

tema, segundo que capta essa tensão claramente é o da mistura cultural, mestiçagem, 

hibridismo.  É nela que Hall afirma o valor estratégico dos discursos da identidade negra 

diante do racismo, com suas múltiplas raízes nos diversos níveis da formação social: político, 

econômico, social, cultural. A condição diaspórica de Hall lhe permitiu construir teorias 

contemplando suas heranças e experiencia coloniais, indo na direção do que mais tarde foi 

denominado de teorias pós-coloniais. Os outros membros precursores do EC, assim como 

Hall, de origem operária incluíram suas próprias heranças culturais no estudo universitário e 

suas preocupações e produções teóricas. Em síntese, esse projeto intelectual foi forjado num 

contexto de sentimento das margens contra o centro. 

Entre os fundadores dos estudos culturais, mesmo não havendo uma relação 

coordenada entre eles, um fio condutor comum de preocupações é apontado pelos estudiosos 

desse campo: suas preocupações abrangendo as relações entre cultura, história e sociedade. 

Nesse sentido, 
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O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através da análise da 

cultura de uma sociedade – as formas textuais e as práticas documentadas de uma 

cultura – é possível reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de 

ideias compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem os 

textos e as práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a 

“atividade humana”, a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo. 

(ESCOSTEGUY, 2010, 32). 

Percebe-se que trata de uma concepção particular de cultura que gera a singularidade 

do projeto dos Estudos Culturais e seu enfoque sobre a dimensão cultural contemporânea.  

Nele a cultura invoca simultaneamente, domínios simbólicos e materiais e o estudo da cultura 

envolve a relação entre os dois.  De modo mais longitudinal, na tradição dos estudos culturais, 

A cultura é compreendida tanto como uma forma de vida – compreendendo ideias, 

atitudes, linguagens, práticas, instituições e estruturas de poder – quanto toda uma 

gama de práticas culturais: formas, textos, cânones, arquiteturas, mercadorias 

produzidas em massa e assim por diante”. Ou ainda como diz Hall, cultura significa 

o terreno real, sólido, das práticas, representações, línguas e costumes de qualquer 

sociedade histórica específica, bem como as formas contraditórias de senso comum 

que se enraizaram na vida popular e a ajudaram a moldá-la (SILVA, 2009, p. 14-15). 

A influência dos EC é fundamental para a Geografia cultural fazer sua leitura crítica 

sobre os sistemas centrais de práticas, significados e valores, que influenciam na constituição 

das identidades das pessoas, como indivíduos e como membros de grupos sociais nos 

diferentes espaços, pois Eles implicam o estudo de todas as relações entre os elementos de 

uma forma inteira de vida, e a cultura não existe separadamente dos sujeitos que a refazem 

enquanto a vivem. 

A nova Geografia cultural
7
 – mesmo sem consenso na definição de cultura - não a 

trata como causativa. Ela desvia da sua reificação, ressaltando a espacialidade que enfatizam 

processos de construção e contestação social. Ao mesmo tempo, compreende o conceito de 

cultura como abstração intelectual construída para entender outra abstração: a sociedade.  

Encaminhado nessa direção, o conceito de cultura perde o sentido de repertório partilhado e 

passa entendido como processo de significação. 

Inspirado pelo pós-estruturalismo de Foucault, na questão do poder da resistência, a 

Nova Geografia, traz sua definição sobre a dimensão espacial da cultura, afirmando que 

“Certos grupos impõem sua cultura e outros grupos a contestam. Cultura é uma visão de 

mundo que é usada por diferentes atores sociais para conferir significados às localidades onde 

moram, criando, assim, uma variedade de paisagens culturais”. (McDOWELL, 1994, p. 148). 

A partir dessas noções de cultura os estudos culturais se colocam como um campo 

interdisciplinar, transdisciplinar e, “algumas vezes contra-disciplinar”. Isso faz com que sua 

                                                           
7
 A expressão Nova Geografia Cultural é utilizada em oposição direta à geografia pautada no positivismo 

clássico ou no positivismo lógico, presentes até a década de 1970 na Geografia. 
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atuação seja pavimentada de tensões entre suas tendências para “abranger tanto uma 

concepção ampla, antropológica, de cultura, quanto uma concepção estreitamente humanista 

de cultura”. Os/as autores/as desse campo imaginam e trabalham com a perspectiva de “um 

local onde sua política da diferença possa ser combinada e articulada em toda sua intensa 

pluralidade”. 

Essas novas visões interpretativas da cultura voltam a destacar diferença e diversidade 

cultural. Segundo Hoefle (2012), à dimensão de classe social do marxismo, a nova visão de 

linha fenomenológica acrescenta outras formas de diferença social: gênero, etária, etnicidade, 

regionalismo, religião, etc. A agenda de estudos passa a ser como pessoas tão diferentes 

interagem ou não. Com esse objetivo, passa se a “pesquisar movimentos sociais e políticos 

que procuram superar a discriminação pela cultural dominante, construindo passagens 

alternativas, buscando novos direitos e, eventualmente, poder próprio”. (p. 31) 

Ainda conforme Hoefle (2012) vem ocorrendo a combinação da crítica cultural radical 

com a economia política, sintetizando uma abordagem bem mais abrangente para interpretar o 

conflituoso século XXI. A crítica cultural radical focaliza questões de desigualdade por 

gênero, faixa etária, origem étnico-regional. Ou seja, evolui para uma abordagem bem mais 

radical politicamente. Questões como estas expressas nos enunciados dos/as docentes, 

entrevistados/as na pesquisa, a respeito de atos de preconceito e discriminação etnicorracial e 

regional no espaço cultural escolar, estão sendo analisadas pela crítica geográfica a partir das 

suas geograficidades e territorialidades culturais em busca de cidadania. 

Pequenos conflitos sempre ...um grande conflito ... já presenciei, faz tempo, na 

verdade faz muito tempo isso, foi quando eu cheguei aqui, foi quando eu trabalhei 

na escola (...) ... que era um caso de um índio, realmente que ele foi para essa 

escola e os meninos não estavam aceitando ele de forma alguma. Então assim, foi 

um desconforto muito grande, foi um caso que depois teve que entrar no Conselho 

Tutelar né, pra poder está intervindo, e foi realmente pesado ...Engraçado, numa 

região que tem muitos índios... é uma coisa assim ... no caso é muito 

contraditório/...(PE5). 

Eles discriminam ...eu sinto discriminação... é em relação aos nordestinos.../eles 

levam na molecagem e passa ... eu percebo que eles ficam sérios, mas depois passa/ 

eles não reagem por está na escola, com medo de alguma punição (PE3). 

Manifestações como estas de não aceitação do outro cultural têm diversas causas e 

consequências. Uma dessas causas pode ser apontada na pedagogia do essencialismo focada 

nos traços gerais, que dar sentido único e universal à cultural. Substanciados por essas ideias, 

alguns grupos tornam-se hegemônicos no espaço escolar e passam a pensar e se manifestar de 

forma discriminatória como nos exemplos expostos nos discursos acima. O interesse de 

homogeneizar os sujeitos escolares pode ter como resultados atitudes como essa.  



52 

 

Negar o direito do outro ao mesmo espaço da escola revela dentre os vários sentidos, o 

de que o espaço cultural escolar não é aberto, não é publico, e sim fechado e controlado por 

grupos pertencentes à cultura hegemônica e considerada a normal. Esses grupos são 

amparados em ideias que não levam em conta quaisquer características individuais e/ou 

grupais, pelo contrário, defendem uma homogeneidade simplória e ideologicamente 

excludente em suas maneiras de pensar e agir territorialmente.  

O ensino da Geografia continua majoritariamente inscrito num quadro de valores 

(formação ideológica), que se expressa em práticas discursivas que formam identidades e 

ethos intolerantes no espaço cultural escolar. O caminho da critica cultural radical da 

Geografia visa problematizar as desigualdades em decorrência das identificações e 

intolerâncias que inferiorizam e negam a cidadania aos sujeitos escolares por questões 

etnicorraciais e regionais. Acredito que a cidadania só é possível se for incluído, de fato, na 

sua construção, o direito à diferença e o seu reconhecimento nas relações interculturais. 

Um dos pontos relevantes dos EC, mesmo com origem e tendo a maioria do seu 

construto teórico sido produzido em universidades europeias, seu amplo domínio de interesses 

temáticos , por exemplo, colonialismo, identidade, raça, etnia, abriu possibilidade para se 

pensar a  partir de espaços culturais fora da Europa, em certo sentido renovando o pensamento 

crítico, inter e transdisciplinar, às relações íntimas entre cultura, política e economia. Nesse sentido, 

quando Claval (2012) lembra que o espaço brasileiro oferece um prodigioso campo de estudos 

àqueles e àquelas que se interessam pela diversidade das sociedades e pela multiplicidade de 

possibilidades de sua apreensão do real, penso que agora, só vale a pena analisar o 

“prodigioso campo de estudos” do espaço brasileiro, do qual o autor nos fala, não mais a 

partir do paradigma europeu da racionalidade/modernidade, hierarquizador e hierarquizante, 

mas sob o prisma dos sujeitos colonizados, a partir da experiência colonial. Ou seja, a partir 

da perspectiva decolonial.  

Apesar da posição dos/as autores/as decoloniais ser de ruptura com autores 

eurocêntricos, a origem dos estudos decoloniais, segundo Ballestrin (2013), seu surgimento 

está ligado a uma tradição crítica de pensamento latino-americano e são sucessores e se 

desenrolaram a partir das contribuições dos estudos pós-coloniais e culturais – que repensam 

as construções da diferença colonial, posicionando-a ao lado dos colonizados e, ao mesmo 

tempo, reivindicam uma ruptura com esses movimentos compreendidos como “imperialistas” 

pela continuidade na perspectiva de análise a partir das ideias de autores eurocêntricos. O 

pensamento decolonial é político e “comprometido com a superação das relações de 
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colonização, colonialismo e colonialidade” (BALLESTRIN, 2013: 91) citado por Nascimento 

(2018). 

Nessas mesmas reflexões epistemológicas os próprios autores e autoras decoloniais 

entendem que a ruptura entre as duas perspectivas não é simples. Como pontua Ballestrin 

(2013), é possível abandonar toda a tradição de estudos produzidos (e legitimados ao longo 

dos séculos) pela/na Europa? O pensamento de “fronteiras” é também um pensamento de 

diálogo. Nesse sentido, compreende-se que, por suas próprias características fundantes, os 

estudos culturais aproximam-se dos estudos decoloniais que questionam os legados 

eurocêntricos, coloniais e imperiais e pretendem transformar e construir condições 

radicalmente distintas de pensar, conhecer, ser, estar e conviver. 

O olhar geográfico pela perspectiva decolonial, como já o fazem geógrafos como 

Carlos Walter Porto-Gonçalves; Renato Emerson dos Santos e iniciativas como o I Seminário 

Geografia e giro decolonial: experiencia, pensamentos e horizontes de renovação do 

pensamento crítico, realizado na Universidade Federal Fluminense em 2014, resultado da 

organização e produção de grupos de pesquisa instituídos nessa universidade e na UFRJ, estão 

conduzindo análises em alguns recortes do espaço brasileiro, no sentido de somar ao esforço 

já iniciado na América Latina por pesquisadores como Quijano (1990; 1992), Dussel (2000), 

Mignolo (2008), que teoricamente, constroem alternativas visando superar a colonialidade do 

poder/saber
8
. Está em jogo nessa proposta a partir o “giro decolonial”, descolonizar o 

pensamento e “questionar as pretensões de objetividade do conhecimento dito científico dos 

últimos séculos e, no que nos diz respeito diretamente, das ciências sociais”. Lembrando que 

o conceito descolonizar é uma proposta inerente à crítica acerca da hegemonia das 

epistemologias europeias sobre o pensamento latino-americano (grifo meu). 

Acerca do domínio epistêmico eurocentrado, Silva (2009), por exemplo, critica a 

invisibilização das questões de gênero na produção teórica da Geografia, e atribui que esse 

ocultamento está relacionado ao domínio do pensamento europeu, pois, 

o saber científico é uma  criação  humana,  marcado  por  um  espaço/ tempo a partir 

da Europa no período moderno, que promoveu a acumulação da riqueza material e 

uma forma particular de concepção do mundo que se  tornou universal  e 

hegemônica, anulando a emergência de saberes plurais e de sujeitos  que não se 

                                                           
8
 Processo de poder que começou com a constituição da América e do capitalismo colonial/moderno e 

eurocentrado como um novo padrão de poder mundial. Um dos eixos fundamentais desse padrão de poder é a 

classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça, uma construção mental que expressa a 

experiência básica da dominação colonial e que desde então permeia as dimensões mais importantes do poder 

mundial, incluindo sua racionalidade específica, o eurocentrismo. Esse eixo tem, portanto, origem e caráter 

colonial, mas provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo em cuja matriz foi estabelecido. Implica, 

consequentemente, num elemento de colonialidade no padrão de poder hoje hegemônico. (QUIJANO, 2005, 

p.107). 
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enquadraram no protagonismo do conhecimento eurocentrado. (SILVA, 2009, p. 

55). 

A posição da autora é pela construção de visibilidades de grupos sociais e fenômenos 

que foram negados e repudiados pela perspectiva da modernidade colonial e a desconstrução 

do discurso científico que sustenta as teias do saber/poder reinante em nossa sociedade. 

Ainda pensando nessa teia de negação e invisibilização do outro não europeu na 

produção científica, com as ausências de alguns sujeitos e suas geografias de existência e 

resistências, segundo Ratts (2010), no que se convencionou denominar de “virada cultural ou 

humanista”, os temas concernentes a negros, índios e outros segmentos etnicorraciais, assim 

como as mulheres e homossexuais, também quase não entraram em cena nas preocupações 

geográficas. 

A perspectiva decolonial com abordagem não hegemônica encontra na Geografia cada 

vez mais vozes de lugares discursivos periféricos reivindicando espaço para falar de questões 

geográficas até então silenciadas. Na opinião de Ratts, 

 

Nos marcos da geografia contemporânea, o que compreende as “viradas” crítica e 

cultural, delineia-se uma abordagem teórica, metodológica e política, uma geografia 

humana, humanista, que focaliza indivíduos e coletividades desumanizadas pelo 

racismo e outras formas de discriminação, a exemplo do sexismo e da homofobia. É 

uma pedagogia política que se faz com o objetivo da emancipação dos sujeitos 

colonizados e subalternizados. A ciência geográfica e a Geografia Escolar têm 

amplo potencial de reflexão e intervenção neste cenário. (RATTS, 2010, p. 138). 

Para a Geografia pensar e agir objetivando emancipação exige a determinação para 

romper com as narrativas universais e hierarquizadoras eurocêntricas que, através da adoção 

de uma visão de mundo, de história e geografia universais transformam simultaneidades em 

sucessividades. Com isto, a narrativa universal do mundo o interpreta a partir de dicotomias 

hierarquizantes. Mais do que isto, esta leitura legitima e “naturaliza” as relações de 

dominação entre os grupos que a partir delas se referenciam (SANTOS, 2010, p. 146-147). 

A imposição dessa relação de poder entre os lugares, sociedades e culturas está 

vinculada ao projeto da modernidade europeia de se impor como centro do mundo, “não 

apenas geográfico, mas também histórico”, e fazer das demais regiões sua periferia 

identificada convenientemente aos seus interesses de subjugação.  A “descoberta” ou 

encoberta da América por Cristóvão Colombo, em 1492, deve ser tomada como um dos 

pontos fundamentais na constituição da identidade moderna.  

Foi Hall (2011), um dos autores que apresentou as concepções precisas das 

identidades que permeiam o sujeito desde o Iluminismo. O autor distingue três concepções de 

identidade do ser humano:   
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o sujeito do Iluminismo, que é o indivíduo centrado e dotado de capacidades de 

razão; o sujeito sociológico, presente no mundo moderno e que não é independente, 

uma vez que se forma pela relação que estabelece com os outros; e o sujeito pós-

moderno, o qual não possui uma identidade fixa, promovendo assim esse debate em 

torno da crise de identidade. (p. 10-13). 

Durante o Iluminismo, conforme ainda esse autor, o foco encontrava no “homem” 

racional e científico. À medida que sociedade moderna se tornou mais complexa, coletiva e 

social, em função das transformações em nível econômico e político, o ser humano também 

modificou sua identidade, passando a ser visto mais como um ser “definido” no interior 

dessas novas estruturas de sociedade. Dessa forma, originou se o sujeito sociológico, que 

estabeleceu sua identidade por meio das relações que construía, sendo esse o sujeito central do 

tempo moderno. Ainda para esse autor, o descentramento do sujeito sociológico ocorreu em 

virtude de cinco avanços das ciências humanas realizados na modernidade tardia, 

ocasionando, assim, o “falecimento” do sujeito da época moderna.  

Desse descentramento resultou o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não 

tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. “A identidade tornou-se uma celebração 

móvel: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados e interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2011, p. 13). 

Não é o biológico que a define, mas sim os processos históricos. Nesse contexto o “sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um ‘eu’ coerente”. O sujeito pós-moderno é portador de identidades contraditórias 

que o impulsiona em diferentes direções, de tal modo que suas identificações sofrem 

deslocamentos continuamente.    

Para Moresco e Ribeiro (2015), a identidade é observada por diferentes prismas.  

Alguns autores definem identidade como “conceito de si”, “representação de si” e 

“sentimento pessoal”, analisando-as sob a perspectiva de identidade social e pessoal, 

como atributos específicos do indivíduo e/ou características que assinalam a 

pertença a grupos ou categorias. Outros teóricos partem de uma ideia de identidade 

concebida a partir de sistemas culturais. Ou seja, conceituam como “sentimento de 

pertencimento de realidades” e “conjunto de significados compartilhados”. 

(MORESCO; RIBEIRO, 2015, p. 169-170). 

Por esse prisma a identidade é entendida como formação cultural, um posicionamento 

e não uma essência, ligada à discussão das identidades culturais, nacionais e às que se formam 

por sentidos cambiantes e contínuos do cotidiano do sujeito. “As identidades culturais são 

pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos 

discursos da cultura e da história.” (HALL, 1996, p. 70). Portanto, a identidade cultural se 
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constitui das particularidades que um indivíduo ou grupo atribui a si pelo fato de sentir-se 

pertencente a uma cultura específica. 

Para Bhabha (1998), a questão da identificação nunca é a afirmação de uma identidade 

pré-dada, nunca uma profecia autocumpridora - é sempre a produção de uma imagem de 

identidade e a transformação do sujeito ao assumir aquela imagem.  

A demanda da identificação - isto é, ser para um outro - implica a representação do 

sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. A identificação, como inferimos dos 

exemplos precedentes, é sempre o retorno de uma imagem de identidade que traz a 

marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem. Para Fanon, como para Lacan, 

os momentos primários dessa repetição do eu residem no desejo do olhar e nos 

limites da linguagem. A "atmosfera de certa incerteza" que envolve o corpo atesta 

sua existência e o ameaça de desmembramento. (BHABHA, 1998, p. 3). 

Denota-se que o autor se refere ao contexto do colonizado em tal condição. Situação 

que deve ser considerada em qualquer discussão acerca da reivindicação e construção da 

identidade. O processo de colonização provocou uma alteridade singular, a qual é 

caracterizada por Ele como a “distância entre o colonizado e o colonizador”, sendo o primeiro 

o sujeito homem negro e o segundo o sujeito homem branco. Aquele tendo sempre inscrito 

em seu corpo a presença deste. Para esse autor o problema da identidade retorna como um 

questionamento persistente do enquadramento, do espaço da representação, onde a imagem - 

pessoa desaparecida, olho invisível, estereótipo é confrontada por sua diferença, seu outro.  O 

que está encenado no momento da identificação é a cisão do sujeito em seu lugar histórico de 

enunciação.  

Há grande possibilidade de desentendimento identitário do sujeito consigo mesmo e 

com o outro nas relações cotidianas nessa construção. Aproximando do contexto dos 

discursos docentes acerca de como certas identidades são recepcionadas e negociadas no 

espaço escolar observei o seguinte discurso: 

Já, muito. Às vezes chega a causar conflito .../ tem alguém aqui do Maranhão?/ As 

vezes tem uns que são mais, assim, agressivos né, porque eles não querem que fale 

né, da origem deles, chega a defender...(PE4). 

Individual ou coletiva a identidade habita o terreno das confluências e das 

divergências. Ora ela é atribuída, ora ela é reivindicada. Ao mesmo tempo em que pode ser 

um elemento de coesão, pode ser também um estabelecedor de fronteiras ou dispersão. 

Identidade etnicorracial e regional, por exemplo, são diferenças que podem incluir ou serem 

usadas para motivos de exclusão.  

Retornamos a Hall (2003, p. 39), que afirma que a “identidade surge não tanto da 

plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 

inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
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imaginamos ser vistos por outros”; essa concepção de identidade é relacional. Ou seja, para 

existir depende de algo de fora dela. De outra identidade que ela não é.  

Mesmo considerando que as identidade são múltiplas, por algum momento, algumas 

delas são reivindicadas ou atribuídas com mais ênfase, como é o caso da identidade 

etnicorracial e da identidade regional, mas há várias maneiras de ser indígena/Kayapó ou 

maranhense. Para se entender o sentido da primeira identidade, fazem-se necessários alguns 

esclarecimentos. Nesse sentido me apoio em O’DWYER (2007, p. 4), quando procura “saber 

o que é especificamente étnico na oposição entre ‘eles’ e ‘nós’, e nos critérios de pertença que 

fundam esta oposição?”. Segundo essa autora a identidade étnica tem sido diferenciada de 

“outras formas de identidade coletiva pelo fato de ela ser orientada para o passado”. Esta 

referência a uma origem comum presumida parece recuperar, de certo modo, a própria noção 

de quilombo definida pela historiografia. Vale assinalar, contudo, que o passado a que se 

referem os membros desses grupos “não é o da ciência histórica, mas aquele em que se 

representa a memória coletiva” - portanto, uma história que pode ser igualmente lendária e 

mítica. “O termo etnia (do grego ethnos: povo, nação) surgiu recentemente na língua francesa 

(1896)”. 

Para Bonnemaison (2012), a noção de etnia sempre é utilizada com precaução e, 

parece que, com reticências pelos geógrafos tropicalistas. Isso acontece, sem dúvida, porque 

ela aparece em certo contexto ideológico, ligado ao passado colonial, e porque ficou por 

longo tempo confinada numa definição muito restrita. Em defesa da adoção do conceito pelos 

geógrafos o autor argumenta: 

No entanto, o conceito de etnia é indispensável, porque fundamentalmente ligado ao 

conceito de área cultural. Para o geógrafo tropicalista, a etnia constitui o primeiro 

choque – com o fato cultural. Realmente a etnia deve ser considerada num sentido 

ampliado, sem referência a uma origem biológica comum. A existência ou não de 

ancestrais (reais ou hipotéticos) a um grupo étnico é coisa secundária. Uma etnia 

existe primeiro pela consciência que tem de si mesma e pela cultura que produz. É 

em seu seio que se elabora e se perpetua a soma e crenças, rituais e práticas que 

fundam a cultura e permitem que os grupos se reproduzam. (BONNEMAISON, 

2012, p. 284). 

 

Trazendo o termo etnia para o contexto cultural e histórico, Gomes (2005), o esclarece 

e relaciona com outra categoria da diferença que é a raça. Para essa autora, 

o uso do termo etnia ganhou força para se referir aos ditos povos diferentes: judeus, 

índios, negros, entre outros. A intenção era enfatizar que os grupos humanos não 

eram marcados por características biológicas herdadas dos seus pais, mães e 

ancestrais, mas sim, por processos históricos e culturais. Dessa forma, etnia é o 

outro termo ou conceito usado para se referir ao pertencimento ancestral e 

étnico/racial dos negros e outros grupos em nossa sociedade. (GOMES, 2005, p. 50). 
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 No Brasil contemporâneo, quando usamos os termos grupos étnicos ou etnia, estamos 

nos referindo a indígenas, quilombolas e aos povos rom, calón e sinti, denominados de 

ciganos. Outros grupos culturais podem ser considerados étnicos como os judeus que 

constituem uma religião e podem, inclusive, sofrer racismo. É por isso que dizemos que as 

diferenças, mais do que dados da natureza são construções sociais, culturais e políticas.  

Considero pertinente ainda, sobre essa temática, apresentar as problematizações 

trazidas por Ratts (2003), quando pergunta e responde: quem é o índio e o negro? São raças 

ou etnias?  

 

Para a ciência moderna universalista essas diferenças, se existem, são pré-modernas 

ou constituem pelo menos dissonâncias nas relações sociais: os outros, os diferentes, 

os não integrados. Quando voltamos o olhar para os contextos nacionais ou 

formações socioespaciais, o tema ganha contornos distintos se estamos falando dos 

Estados Unidos, do Brasil ou da África do Sul. Todavia, para ficarmos restritos a 

esses três países exemplares para essa reflexão, as raças ou etnias não são uma 

novidade. O que acontece é que alçam importância variada segundo processos 

históricos, sobretudo, em momentos de inflexão como o aparecimento político e a 

enunciação de necessidades radicais. (RATTS, 2003, p. 4). 

 

O autor chama atenção para as formas de significação, identificação a fixação do outro 

não europeu em alguns lugares sociais e naturais do espaço e da história, talvez como 

estratégia de sua negação e invisibilização, sendo que esse outro (indígena) sempre esteve 

presente e o (negro) foi trazido à força para cá desde o início do processo colonial no Brasil e 

nos demais territórios das Américas, para serem escravizados e gerar lucros para os 

colonizadores. Para isso a ideia de raça (com ênfase no aspecto biológico) foi mobilizada e 

utilizada para justificar todo tipo de exploração dos povos das regiões colonizadas.    

Retomando ao termo raça (do etnicorracial) e o inserindo na perspectiva de 

desconstrução do racismo, que é uma das propostas desta pesquisa, os esclarecimentos de 

Gomes (2004), nos ajudam a entender melhor essa categoria. A autora ressalta que os 

militantes e intelectuais que adotam o termo raça não o adotam no sentido biológico, pelo 

contrário, todos sabem e concordam com os atuais estudos da genética de que não existem 

raças humanas. Na realidade eles trabalham o termo raça atribuindo-lhe um significado 

político construído a partir da análise do tipo de racismo que existe no contexto brasileiro e 

considerando as dimensões histórica e cultural que este nos remete. 

Uma das questões centrais, afirma Ratts (2010) defendendo as Ações Afirmativas, é a 

utilização da variável raça em políticas públicas, o que, para seus opositores, indicaria uma 

ação racista ou uma espécie de “racismo às avessas”. Assim explica o termo: 
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A raça aqui considerada não é uma categoria biológica, advinda do mundo natural. 

É, sobretudo, uma construção social da diferença baseada em marcadores de 

corporeidade, em traços fenotípicos como a cor da pele, a textura do cabelo, o 

formato de nariz e lábios, elementos que não constituiriam um grupo social, mas 

contribuem, por exemplo, para a identificação racial de quem é negro ou branco no 

Brasil. A diferença racial, assinalada desta maneira, compõe e agrega ônus ou bônus 

à trajetória sócio-espacial dos indivíduos racializados. (RATTS, 2010, p. 132-133). 

Também rechaçando a versão biológica do termo raça, o autor utiliza a noção advinda 

da cultura, princípio fundante das ciências sociais, que acredita que é a ideia de que a vida 

humana, a sociedade política, etc., não são determinadas, de uma maneira forte, por nada além 

da própria vida social.  

Tomando por base a questão das diferenças, sejam elas relacionadas à etnia e a raça, 

de origem regional ou outras, requer a consciência que os significados dados a elas variam no 

decorrer da história e de cada contexto, com algumas permanências ou reiterações, portanto,  

conhecer os fatores que contribuíram e contribuem para as mudanças de sentidos, inclusive 

para a naturalização das diferenças, a exemplo da noção de raça, é indispensável que se adote 

uma postura crítica sobre como tal questão tem sido abordada. 

Considerando as dificuldades que atravessam qualquer tentativa de abordagem das 

questões raciais no espaço cultural escolar, nos discursos docentes coletados durante os 

diálogos nas escolas sobre a temática, compareceram – de forma explicita e implícita – os 

receios em falar sobre a questão até mesmo em momento e espaço bem restrito como o das 

entrevistas. Os enunciados próximos demonstram isso.  

Não, não, não, não, não ... (O INTERLOCUTOR NEGA COM A LINGUAGEM 

ORAL E CORPORAL). Só mesmo brincadeiras assim paralelas, brincadeiras 

desagradáveis, de palavras mesmo, mas de agressividade não./ Eu acho que 

não. (PE9). 

Não, não tem conflito. Não, eu penso né, que cada estado tem a sua cultura, tem o 

seu valor, tem a sua forma de ver, de pensar, de trabalhar, e ai resolve numa boa./ 

agora fora da escola, a gente percebe que... (PE10). 

 

Nas escolas por onde observei a questão das diferenças etnicorraciais e regionais, notei 

que há quase um silenciamento discursivo do assunto. Mesmo o tema sendo pauta na 

educação por todo Brasil, o modo desconfortável como oito dos/as onze docentes 

entrevistados/as se comportaram expressou receio em se pronunciar sobre o assunto. A 

temática parece sofrer certa interdição nos discursos curriculares das escolas, uma forma de 

controlar seus “poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e 

temível materialidade”. (FOUCAULT, 2006, p.8-9). 

O espaço escolar é um encontro de singularidades. Diferença, alteridade e poder se 

materializam em enunciados discursivos dos diversos sujeitos que se relacionam ali. No 
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fragmento de discurso a seguir identifiquei esses diferentes sentidos de significados. 

Considerando o olhar do outro para si no espaço escolar, PE5 diz: 

Por ser um pouco diferente, até, até no meu caso, por eu falar um pouco diferente, a 

princípio, eu tive essa dificuldade, não só dentro da sala de aula com os meus 

alunos, mas eu acabei percebendo que meus próprios colegas né, os professores 

acabava assim no começo achando estranho::: [O SOTAQUE], não era algo... tão 

agressivo como é dentro de uma sala de aula quanto os alunos, mas não deixa de ser 

... a gente se sente diferente ... era puxar um pouquinho o "r" e eles já começavam 

as críticas... o engraçado que aqui a mistura é muito grande, não deveria ser assim, 

né . (PE5). 

Que marcas ela, como outro abriga, que a fazem diferente no espaço escolar? 

Diferente de quem? Há por certo um grupo de identidade hegemônica na escola? Segundo 

Ferrari e Marques (2011), a sala de aula, assim como a escola, são, para aqueles que sofrem 

discriminação o lugar de sofrimento, de silenciamento e disciplinamento.  Considerada essa 

possibilidade, temos PE5 capturada pelo olhar do outro que detém seu ser, pois ela confessa 

que teve dificuldade para lidar com o estranhamento de estudantes e colegas de trabalho, mas 

que acabou aceitando a identidade imposta pelo outro: ... a gente se sente diferente ... era 

puxar um pouquinho o "r" e eles já começavam as críticas... A professora traz a identidade 

regional no sotaque e, no contato intercultural ela é ressaltada como um elemento 

diferenciador, marcando o relacionamento na alteridade com os demais sujeitos no espaço 

escolar. 

Numa região de fronteira migratória a interlocutora esperava encontrar uma alteridade 

menos constrangedora. Ela enuncia o engraçado é que aqui a mistura é muito grande, não 

deveria ser assim, né? Nesse caso, a condição de produção desse discurso é o quadro de 

desconhecimento acerca do sistema de signos no qual os sujeitos migrantes, sejam eles 

“maranhenses” ou não, estão inseridos fazendo parte de formações ideológicas e 

representações
9
 que não falam do outro autêntico, “mas sempre da redução ao mesmo, 

portanto sem qualquer possibilidade de encontro” de alteridade. (GALLO, 2008, p. 2). Ainda 

                                                           
9
 Representação aqui está sendo empregada na perspectiva clássica da Psicanálise de Freud, em que “o outro é 

um produto de meu pensamento, assim como todas as outras coisas das quais posso ter certeza racional. Em 

outras palavras, no âmbito de uma filosofia da representação, como é a filosofia cartesiana e toda a filosofia 

hegemônica, desde suas origens até nossos dias, o outro não passa de algo que eu mesmo crio, no pensamento. O 

outro sou eu mesmo”. (GALLO, 2008, p. 2). Freud (1976, 1979) considera as representações como entidades 

analógicas e imagéticas. Elas se originam da percepção, seja interna (os traços mnésicos das excitações internas), 

seja externa (as imagens mnésicas dos objetos), e são concebidas como unidades mentais — fundamentalmente 

imagens psíquicas de objetos e sensações exteriores ao aparelho psíquico. 
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conforme esse autor a educação pode promover encontros alegres e encontros tristes, mas 

sempre confrontos tensionantes. 

Quanto à questão da identidade e da diferença regional, Haesbaert (1997), nos ajuda a 

pensar como a diferença cultural ao nível da região se alinhava no tecido social. Segundo o 

autor para pensar as diferenças e identidades em sentido regional é imprescindível discutir a 

construção simbólica das suas identidades socioterritoriais regionais.  

Na perspectiva cultural que venho trabalhando nesse estudo as identidades sociais são 

significadas como simbólicas. “São produzidas como representações da realidade, visando a 

um reconhecimento social da diferença”. (HAESBAERT, 1997, p. 46). Nesse sentido, 

permanecem as relevâncias espaciais para a definição ou fortalecimento das identidades, 

inclusive regionais. Quando grupos – de migrantes, por exemplo – encaram o espaço como 

sentido amplo, significa concebê-lo “num processo e apropriação social não apenas enquanto 

objeto material, instrumento concreto de controle e ação, mas também como símbolo que tem 

sua própria eficácia, ou seja, um ‘poder simbólico’, que, em parte, acaba forjando as 

identidades territoriais”. (HAESBAERT, 1997, p. 48-49). Processo que acontece com os 

grupos migrantes em processo de reterritorialização ou culturas nativas já há muito 

territorializadas no lugar.  

Idelma Santiago da Silva (2010), em sua pesquisa acerca da “alteridade maranhense 

no sudeste do Pará”, evidencia a construção da identidade migrante de grupos em condições 

subalternas como aqueles vindos do estado do Maranhão em alteridade com outros grupos de 

origem “centrosulistas” do Brasil.  

Desde a década de 1970 sobressaem-se, de uma parte, enunciações que remetem a 

um ideal de identidade representado pelo Centro-Sul do país e, de outra, (re)criam 

um Outro representado pela Amazônia nortista – da qual espera-se manter separado. 

Além disso, no âmbito da construção da fronteira interior têm-se discursos que 

identificam os Outros que a suposta identidade regional não quer ser/assumir. A 

questão é como excluir os indesejáveis, isto é, como invisibilizá-los e eliminá-los da 

identidade regional. Por isso, a existência de discursos que estabelecem 

classificações na tentativa da construção de territorialidades culturais que valorizam 

certos grupos e suas contribuições e desqualificam ou invisibilizam outros. Enfim, 

que produzem “campos de força, referência e aplicabilidade” que atuam também 

para disciplinar os sujeitos para essas fronteiras – imaginadas e permeadas por 

nuances políticas e de classe social. (SILVA, 2010, p. 53). 

Vê se aqui que a ideia de cultura, que pode ser traduzida em termos de espaço, não 

pode ser separada da ideia de território. Pois nas palavras de Bonnemaison (2012, p. 288) “é 

pela existência de uma cultura que se cria um território e é por ele que se fortalece e se 

exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o espaço”. A soma de alguns valores 

próprios da “cultura centrosulista”, no caso citado acima, se expressa e apoia sobre discursos 

de superioridade e de exclusão do outro. Tem-se nesse contexto da Amazônia Oriental, em 
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específico o Sul e Sudeste do estado do Pará, uma conjuntura histórica, econômica e cultural 

colocada em questão. Nela o cultural hegemônico aparece confrontando com a realidade 

histórica local, como expressão da colonialidade do poder. 

O menos valorizado sem duvida nenhuma é o Maranhão né, os maranhenses ai 

é mesmo as brincadeiras, as piadas, chega... chega ser ofensivas, né/ Tem uns 

que reagem, falam, tem outros que não, assim ... (PE10). 

Ao reproduzirem sua cultura os grupos expressam seu poder e constroem 

subjetividades expressas em representações como esta acima, em que a identidade 

“maranhense” na escala de valoração criada pelos “centrosulistas” se encontra em nível 

inferior, numa evidência que a diferença é socialmente construída, inclusive no espaço 

cultural escolar.  

Na escola a diferença está representada pelos sujeitos que constituem a comunidade 

escolar, mas muitas vezes, ela é ignorada ou silenciada. Se a diferença é ignorada, as 

agressões em decorrência dela se tornam algo que muitas vezes não se quer falar sobre. Em 

resposta acerca da ocorrência de agressões em função das diferenças no espaço escolar obtive 

o seguinte enunciado: Assim, ...existe... mas eu não acredito que ela seja com a intenção de 

..., né? O professor tem o poder de decidir quando é ou não agressão.  

Segundo Pêcheux (1990), os discursos exprimem uma memória coletiva na qual os 

sujeitos estão inscritos, o que o autor chama de memória discursiva. O discurso acima se 

inscreve na memória discursiva da cordialidade, ou seja, na ideia de que é melhor evitar 

polêmica. Por seu turno, no discurso denota-se também a naturalização das relações de 

discriminação (violência simbólica) com os considerados diferentes na escola, situação que 

tem o papel de acomodar os diferentes das identidades hegemônicas de forma subalterna na 

sociedade. A presente pesquisa foi realizada num contexto regional com essas características. 

As formações espaciais regionais brasileiras são expressões do poder de determinadas 

identidades culturais que, no processo histórico de formação do território brasileiro e de 

frentes mais recentes de exploração deste, tentam estabelecer hegemonias de suas culturas 

como estratégias de territorialização. A Região amazônica, como espaço de fronteira 

migratória é palco de disputas culturais, já que para cá as culturas migrantes – principalmente 

as de origem “centrosulistas” – procuram a todo custo tornarem-se hegemônicas. A 

colonialidade do poder é o imperativo, só por ser do Centro-Sul, já se impõe. Sobre as 

relações de poder entre as culturas na cidade Redenção, locus da pesquisa vejamos esse 

fragmento enunciativo,  
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... o pessoal do sul eles tentam de toda forma se sobrepor em relação aos outros. 

Quem é do Sul ...e até quem não é, repete algumas falas do sul./ (PE10). 

A leitura desse enunciado coloca em evidência as condições de fronteira simbólica na 

cidade e no espaço escolar. Ordem onde sujeitos migrantes e nativos delimitam-se no plano 

cultural e social, estabelecendo os espaços que cada um pode ocupar em relação ao grupo e à 

cultura. O sujeito discursivo ao identificar o outro “eles” (pronome da terceira pessoa do 

plural) como do Sul, indica ser ele (sujeito) de outra região.  No ato de perceber que “eles”, o 

pessoal do Sul “tenta sobrepor sua cultura” há a denúncia sobre o caráter da relação de 

dominação e não de alteridade que tenta implementar, pois a intenção dos “centrosulistas” em 

reduzir o outro no mesmo, elimina a passibilidade do verdadeiro encontro,  inviabiliza pensar 

o não “centrosulista” em sua diferença e como diferença.  

Silva (2010), ao estudar em seu doutoramento, as experiências da alteridade como 

(entre)lugar da produção de processos de subalternização e hierarquização sociocultural no 

sudeste paraense, identificou a região como fronteira cultural, entendida assim, 

como lugar terceiro das interações e contraditoriedade sociocultural no contexto de 

reterritorialização de migrantes no sudeste do Pará. O questionamento principal da 

investigação visa abordar a questão de como essa comunicação tem atuado também 

para produzir diferenciação e hierarquização sociocultural e construído o 

maranhense como categoria étnica. As interações socioespaciais e as experiências da 

alteridade são dramatizadas no combate pela memória da migração e de 

reterritorialização. Por isso, a luta de representação envolve processos de dominação 

e exclusão, bem como de inscrição cultural da alteridade como força insurgente, 

empreendida por grupos em condições de subalternidade, que visa à aquisição de 

poder e maior participação na história. (SILVA, 2010, p. 8-12). 

O colonizador (no processo de colonialidade) é como se descobrisse a Amazônia e, tal 

qual a Europa de quando do descobrimento da América, investe sobre o “encobrimento do 

outro (Dussel, 1993, p. 24). A identidade do outro amazônico é capturada para ao mesmo 

tempo ser negada. Nota-se, no casso de Redenção, que além da cultura hedonista, dispositivos 

econômicos e de violência física e simbólica são acionados para produzir diferenciação e 

hierarquização nos diferentes espaços de relações na cidade, inclusive na escola, por exemplo, 

nas representações visuais (murais, quadro de recados), as imagens que são usadas para 

representar os/as estudantes nunca contemplam a etnia indígena. A unidade discursiva a 

seguir evidencia o outro sendo transformado em sulista ao adotar o discurso que encobre sua 

diferença.  

Quem é do Sul ...e até quem não é, repete algumas falas do sul. 

Esse processo de adesão não se dá de forma voluntária, mas sobre relações de poder, 

subalternização e resistência. Opera nesse enunciado a formação discursiva da colonização 
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em que o outro é o atrasado, a “matéria bruta”, a massa rústica “descoberta” para ser 

civilizada pelo “ser” “centrosulista” da cultura superior, mas “em-coberta” em sua alteridade. 

Formação discursiva em que o outro em sua diferença é negado como outro. Apesar das 

tentativas de invisibilização e de desigualar o outro, nota-se através das resistências que é 

impossível banir a diferença, uma vez que as contranarrativas irrompem no nível 

performático. 

Consoante ao que foi dito, em relação ao potencial da Geografia escolar para trabalhar 

questões relacionadas às diferenças e identidades regionais, uma vez que a região em 

determinadas circunstâncias torna-se marcador identitário, o enunciado de PE2 a seguir revela 

o movimento do sujeito discursivo significando sua geografia espacial-regional e a 

constituição das suas identidades a partir dela, 

...então existe toda essa, essa, essa mistura, e esse ganho cultural que é muito 

grande pra gente/ A:::: a nossa formação, ela é plural, eu sou filho, eu sou filho de 

piauiense, com maranhense, nasci no Goiás que virou Tocantins e cresci no estado 

do Pará/ Eu pertenço a diferentes lugares do país pela família, pela formação de 

família. (PE2). 

Sua compreensão é de alteridade diante das demais culturas presentes no espaço 

escolar. Seu entendimento remete à concepção fenomenológica da necessidade do outro para 

ser. Ao considerar a “mistura” um “ganho cultural” o discurso se inscreve na formação 

discursiva liberal, que segundo Silva (2014) estimula cultivar os bons sentimentos e a boa 

vontade para com a chamada “diversidade cultural”. Advoga “um exercício de tolerância que 

pode variar desde um sentimento paternalista e superior até uma atitude de sofisticação 

cosmopolita de convivência para a qual nada que é humano lhe é estranho”. (p. 97-98). 

A identidade de origem geográfica e regional é marcada pelo movimento de migração 

da família, a ponto de o sujeito se sentir de vários lugares ao mesmo tempo: “Eu pertenço a 

diferentes lugares”, fala que expressa também encontrar-se na fronteira entre ser e não ser 

dos lugares por onde passou. Ao atribuir sua mobilidade migratória à família seu discurso é 

atravessado por uma memória discursiva da migração nordestina para a Amazônia, ocorrida, 

principalmente a partir da década de 1970, acontecimento que tem forte relação com as 

políticas estatais de integração das diferentes regiões do país ao capital nacional e 

internacional para a exploração mais eficiente das suas riquezas.  

PE2 faz essas localizações geográficas do lugar de professor de Geografia e tem como 

referência seu espaço de sala de aula, onde é visivelmente identificável a pluralidade cultural. 

No entanto, ele próprio não consegue se definir de onde é realmente. Se recusa a se auto-
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atribuir uma identidade territorial
10

, simbólico e, geograficamente se encontra 

desterritorializado. No entanto, para Haesbaert (2011), o processo é D-T-R: 

desterritorialização e reterritorialização. Um indivíduo/grupo desterritorializado está 

reterritorializado ainda que em lugares efêmeros como abrigos para refugiados. Outra coisa é 

a subjetividade dessa pessoa. Nas palavras de Haesbaert, 

Se o fato de ter nascido neste ou naquele espaço tem implicações, não é 

propriamente o espaço que vai “fundar” uma identidade, mas a força política e 

cultural dos grupos sociais que nele se reproduzem e sua capacidade de 

produzir/estimular uma determinada escala de identidade, territorialmente mediada. 

(HAESBAERT, 1997, p. 50). 

A região de onde PE2 se pronuncia é palco de disputa cultural entre migrantes do 

centro sul, comunidades indígenas Kayapó, moradores antigos e migrantes da Região 

Nordeste. Desde os anos de 1970, grupos sociais ligados à agropecuária e ao extrativismo 

vegetal e mineral engendram maior força política e cultural, que tenta apagar a memória das 

demais culturas resistentes, realidade que contradiz à opinião do nosso interlocutor de “ganho 

cultural”. 

Pensar em identidade e diferença regional carece de uma explicação sobre a categoria 

região na perspectiva geográfica que estou trabalhando. Tendo em vista essa necessidade, 

inicio com uma preocupação de Haesbaert (2010, p. 3), ao discutir o assunto, que pergunta: 

“se vivemos o tempo de fluxos e das conexões, como defendem tantos, como encontrar ainda 

parcelas, subdivisões, recortes, “regiões” minimamente coerentes dentro deste todo espacial 

pretensamente globalizado?” Haesbaert reconhece que, 

a temática regional, dentro e fora da Geografia, pode estar referida a uma série muito 

ampla de questões, como as que envolvem as relações entre parte e todo, particular e 

geral, singular e universal, idiográfico e nomotético ou, em outros termos, num 

enfoque mais concreto, centro e periferia, moderno-cosmopolita e tradicional-

provinciano, global e local... São muitas as relações passíveis de serem trabalhadas 

dentro do que comumente denominamos questão ou abordagem “regional”. 

(HAESBAERT, 2010, p, 2). 

A noção de região além do seu uso bastante alargado na linguagem coloquial, as 

demais ciências, além da Geografia têm suas próprias concepções e uso do conceito. Talvez 

por isso o cuidado dos geógrafos ao tratarem da questão para não incorrerem no fechamento 

do termo e nem fazer juízo de valor sobre cada uma das suas acepções. 

Temos assim, então, o entendimento que a noção de região transita por três espaços de 

uso e significação: o coloquial, o geográfico e o de outras ciências. Explicitar brevemente o 

                                                           
10

 Segundo Rogério Haesbaert (1997, p. 50), a identidade territorial é um conjunto concatenado de 

representações socioespaciais que dão ou reconhece uma certa homogeneidade em relação ao espaço ao qual se 

referem, atribuindo coesão e força (simbólica) ao grupo que ali vive e que com ele se identifica. (Grifo do autor). 
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termo nesses contextos ajudará entender a importância do mesmo para a abordagem 

interdisciplinar aqui adotada, que exige por último, o discernimento entre os vários alcances 

que a expressão possui dentro da própria Geografia.  

Regionalizar, acompanhando o pensamento de Haesbaert (2010), no seu sentido mais 

amplo e relacionado a uma de suas raízes etimológicas, enquanto “recortar” o espaço ou nele 

traçar linhas, é uma ação ligada também ao sentido de orientar-se. Num mundo de 

instabilidade a preocupação de Haesbaert (2010) é de como “orientar-se” através das 

regionalizações num mundo que, para muitos, encontra-se marcado mais pela desordem do 

que pela ordem, mais pela precarização e vulnerabilidade do que pelo fortalecimento e 

estabilidade dos vínculos territoriais? 

Um primeiro pressuposto é o de que “regionalizar” significa, de saída, assumir a 

natureza do regional, hoje, ao mesmo tempo como condicionado e condicionante em 

relação aos chamados processos globalizadores – ou melhor, como seu constituinte 

indissociável – a ponto de, muitas vezes, regionalização e globalização se tornarem 

dinâmicas tão imbricadas e complementares que passam a ser, na prática, 

indiscerníveis, muitos apelando para neologismos como “glocalização” para 

entender a complexidade desses processos. (HAESBAERT, 2010, p. 4). 

Regionalizar, assim, significa delinear contornos a diversas dimensões espaciais. É 

dar-se por ciente do exercício de pensar ao mesmo tempo local e globalmente e vice-versa, 

sem perder de vista que ambas as escalas se imbricam e carregam especificidades, 

complementares que perpassam a vida e o cotidiano, causando, muitas vezes sentimentos e 

ações de resistência ou adesão voluntária. Assumir o regional com suas implicações é adentrar 

em discussões acerta da política, da economia, da cultura e do “estatuto da diversidade 

espacial” (GOMES, 2000, p. 52) que ela contempla. 

1.1.1 Diferença, representações discursivas e construção de realidades na Geografia escolar 

 

Na educação, o conceito de diferença conforme Silva (2005) passou a ganhar 

importância na teorização educacional crítica a partir da emergência da chamada “política de 

identidade” e dos movimentos multiculturalistas, que emergiram nos Estados Unidos ao final 

do século XIX. Neste contexto, refere-se às diferenças culturais entre os diversos grupos 

sociais, definidos em termos de divisões sociais tais como classe, raça, etnia, gênero, 

sexualidade e nacionalidade nos documentos curriculares. Em algumas das perspectivas 

multiculturalistas, a diferença cultural é simplesmente tomada como um dado da vida social 

que deve ser respeitado.  
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Para Silva (2009), as diferenças não existem fora de um sistema de representação, que 

serve para criá-las e fixá-las. Esse sistema de representação, por sua vez não existe fora de um 

sistema de poder. A diferença é dependente da representação e do poder.  

O conceito de representação, tal como usado nesse contexto, se opõe ao de 

representação contido na concepção de linguagem como mero espelho e reflexo de 

uma realidade anterior e independente do discurso que a nomeia, uma concepção 

que Stuart Hall (1995) chama de “teoria mimética da representação”. Enquanto 

nessa concepção de representação a linguagem é vista como cumprindo um papel 

meramente expressivo, reflexivo, na concepção aqui enfatizada a linguagem é vista 

não apenas como o meio pelo qual a realidade se torna “acessível”, mas sobretudo 

constituindo, produzindo, formando a realidade. (SILVA, 2009, p. 198-199). 

Entendidas assim, como construtoras de realidades e sustentadas por sistemas 

discursivos constituídos por relações de poder, há que se perguntar: como as diferenças e 

identidades etnicorraciais e regionais são representadas e constituídas no espaço escolar e qual 

o papel da linguagem nessa constituição e nas representações?  

Não pretendendo esgotar as possibilidades de respostas para esta pergunta, direi que 

uma dessas relações de poder se encontram nos discursos da ciência contidos nos livros com 

os quais os/as estudantes e professoras/es se relacionam, discursos por exemplo, como a tese 

da igualdade racial e da miscigenação, sustentando que a sociedade brasileira está livre do 

racismo que aflinge o resto do mundo, a partir da noção de que o sistema escravagista e as 

relações raciais tinham sido supostamente mais benignos no Brasil do que nos Estados 

Unidos, criando uma nova ideologia nacional. A igualdade de direitos consta na constituição 

federal, assim como direitos étnicos e raciais diferenciados. O discurso da igualdade foi 

evocado por um docente como forma de apagar a questão das diferenças. Diante da questão 

em sala de aula ele diz, 

[...] Procuro trabalhar de igual pra igual né, ali não existe pra mim, não existe 

diferença, todo mundo é igual. (PE3). 

Conforme Silva (2009) é nesse caráter constituidor, formativo, que a linguagem e, 

portanto, o discurso e a representação se vinculam ao poder. A eficácia de sistemas e regimes 

de representação reside precisamente em sua capacidade para ocultar sua cumplicidade e 

constituição na fabricação do real.  

Os conservadores da educação, inclusive nas propostas de ensino em Geografia 

portam-se indiferentes à diferença cultural brasileira quando imaginam um currículo e o 

ensino do espaço a partir da perspectiva da sociedade homogênea ou, quando muito, no 

diverso. Essa indiferença amplia a desigualdade social. Para essa concepção “a escola é vista 

como uma instituição única, com os mesmos sentidos e objetivos, tendo como função garantir 

a todos o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade”. 
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(DAYRELL, 2008), negando o caráter da cultura como lugar de enunciação e repertório de 

sentidos em disputa. O acionamento da memória discursiva de tratar todo mundo igual 

cumpre essa função desencorajadora, por exemplo, do estudante indígena Kayapó se 

reconhecer e ser reconhecido em sua cultura identitária no espaço escolar e consequentemente 

fora dele.  

Pensando com Silva (2005), nas perspectivas teóricas pós-estruturalistas, a diferença, 

entretanto, é um processo social estreitamente vinculado à significação. Num contexto 

filosófico, fala-se de “filosofias da diferença” para se referir a certas tendências filosóficas 

contemporâneas que se centram no conceito de diferença, opondo-se, nesse sentido, às 

filosofias que se fundamentam na dialética, as quais são criticadas, sobretudo, porque, ao 

resolverem a contradição por meio de uma negação da negação, acabam por reafirmar a 

identidade e a mesmidade. 

A insuficiência das metanarrativas parecem não dar conta da realidade educacional, 

principalmente em relação à diferença  e muito menos a possibilidade de desconstrução do 

aparato conceitual da modernidade. O viés decolonial, um posicionamento, uma forma de 

estar no mundo (MIGNOLO, 2014) está sendo acionado para o desafio da problematização da 

colonialidade, do saber e do poder que mantêm e reproduzem formas violentas de viver e 

pensar neste mundo, inclusive as relações no espaço cultural escolar. Acredito que, 

problematizar esse sistema cultural de poder potencializa a criação de outros espaços e 

alteridades de justiça social na escola e uma possibilidade de compreendermos de que forma 

diferenças como as de raça, etnia, regional, classe, gênero foram inventadas e interpretadas 

esquematicamente de forma binária. Mas o problema não é o binarismo – negro/branco, 

sulista/nordestino, etc. – e sim as assimetrias, entre, com o intuito de privilegiar um grupo por 

meio do apagamento de outros. 

No percurso que estou encaminhando esta investigação, as noções de diferença 

trazidas por Brah (1996), parecem se aproximar mais da problemática e do corpus em estudo. 

Como outros autores, essa autora reconhece que o “conceito de diferença está associado a 

uma variedade de significados em diferentes discursos”. Diante da polissemia do termo Brah 

pergunta: “qual diferença?” Como resposta propõe quatro maneiras como a diferença pode ser 

conceituada: diferença como experiência, diferença como relação social, diferença como 

subjetividade e diferença como identidade. (Grifo meu).  

Brah apresenta quatro construções de diferenciação das formas de diferenças que são 

percebidas no tecido e nas relações socioculturais. Pensando a partir do espaço cultural 

escolar que é o locus para onde meu interesse nesta pesquisa está direcionado, trago alguns 
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enunciados coletados na pesquisa, em que essas modalidades de diferenciação apresentadas 

pela autora se fazem presentes. O interesse aqui não é apenas só mencionar as diferenças, mas 

também compreender e evidenciar como elas aparecem e marcam os discursos e práticas 

docentes e como estes, ao narrarem suas experiências vão constituindo também essas 

diferenças e espacialidades, que podem ser valorizadas ou repreendidas.  

Pensar as diferenças e identidades etnicorraciais e regionais – como estou propondo no 

ensino de Geografia – é uma forma de colocá-las visando tensionamentos no quadro dos 

discursos geográficos curriculares que se acham estabelecidos, e que carregam em si, grande 

parte da invisibilização de sujeitos e suas demandas educativas, por pertencerem a 

determinados seguimentos culturais que, ao longo da história e da formação espacial 

brasileira, foram discursivamente inferiorizados, como é o caso dos negros, indígenas e 

algumas identidades regionais como “os maranhenses”, realçados nesta pesquisa. 

Nesse sentido, a experiência da diferença para esses sujeitos, diferente do que pensa 

Brah (1996), pode ser entendia como uma realidade pré-determinada, já que ela é histórica. 

Ela se atualiza apenas, mas numa construção histórica e se mostra como “um processo de 

significação que é a condição mesma para a constituição daquilo a que chamamos realidade”. 

(p.360). Nas formas de significação – por meio do conteúdo também de Geografia - as 

diferenças, por exemplo, no espaço escolar, vão sendo discursivamente constituídas e 

historicamente atualizadas. O discurso de um interlocutor na pesquisa mostra bem como essas 

significações são construídas em sala de aula com o ensino de Geografia: 

 
Veja bem, eu sempre falo o seguinte ...pessoal, todo mundo é gente, viu? O índio 

tem o nome de índio porque o branco colocou o nome de índio. Mas ele é uma 

pessoa normal. Tanto é que você pode olhar nele que ele tem orelha, tem cabelo, tem 

todos os órgãos que um branco tem. Agora, o que faz ele ser diferente? O que faz 

ele ser diferente de nós, né? Seu modo de vida. (PE8). 

 

Como enunciado de representação, esse discurso está preenchido de sentidos histórico-

geográficos, e da relação de poder em que “o branco” nomeou o outro de “índio” e construiu 

discursivamente sua inferiorização perante as demais etnias. Baseado num modelo único e 

universal de cultura, o ensino de Geografia muitas vezes contribuiu e ainda contribui com essa 

construção em sua atualização processual, por exemplo, quando apresenta a Europa como 

modelo cultural hegemônico a ser alcançado e as referências em produção do conhecimento 

são todas originárias daquele continente.  O enunciante interlocutor que pronunciou o discurso 

em análise, ao tentar desconstruir tais representações recorre à igualdade biológica, mas 

destaca a cultura como elemento diferenciador. Atributo que o intelectual indígena Krenak 

(1992), muito bem expõe como um dos diferenciais culturais do seu povo: 
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Antes, antes, já existe uma memória puxando o sentido das coisas, relacionando o 

sentido dessa fundação do mundo com a vida, com o comportamento nosso, como 

aquilo que pode ser entendido como o jeito de viver. Esse jeito de viver que informa 

a nossa arquitetura, nossa medicina, a nossa arte, as nossas músicas, nossos cantos. 

(KRENAK, 1992, p. 2). 

 

             Esse “jeito de viver” é que os discursos e práticas que têm em vista a homogeneização 

cultural muitas vezes não são considerados nas relações no espaço cultural escolar. E a 

Geografia, com seu currículo monocultural - currículo que despreza a riqueza da pluralidade 

cultural presente em todos os espaços - funciona como contraposição às demandas da 

diferença, obstruindo as problematizações que a temática exige, perdendo oportunidade de 

cumprir o papel inclusivo que a educação precisa exercer. Estou de acordo com Teixeira e 

Bezerra (2007), que o currículo escolar assim, por muitas vezes, discrimina as origens 

culturais e as diferenças de seus/suas estudantes ao tentar impor uma educação comum e 

homogeneizadora, o que dificulta a criação de oportunidades educacionais iguais para 

todos/as. 

Ao entrevistar e observar práticas docentes e os espaços de convivências das escolas, a 

“diferença como relação social” foi notada em várias circunstâncias, pois os discursos que 

constituem os espaços de informações, ensino e relações abrigam formas de diferenciar ou 

lidar com as diferenças, e demonstram como são as práticas sistemáticas das escolas para lidar 

com a questão. Essas práticas deixam perceber as hierarquias e “micro regimes de poder” que 

inibem, por exemplo, os docentes para falarem sobre temas como racismo, preconceito e 

discriminação raciais, sendo que, é o eco da “diferença como relação social” que reverbera 

quando legados da escravidão, do colonialismo ou do imperialismo são invocados. (BRAH, 

1996, p. 363).  

É verdade que esses assuntos ainda se encontram muito velada, não só nas escolas, 

mas em toda sociedade, por ainda se acreditar que vivemos em uma democracia racial. No 

entanto, o espaço escolar, pela característica de relações muito próximas e com públicos 

culturalmente plural e faixa etárias diversas, as manifestações discriminatórias emergem em 

diferentes formas, da discursiva até à de gestos e segregação, por isso, o escolhi como lugar 

para se pensar um ensino de Geografia que problematize as diferenças, no sentido de não 

permitir que elas se tornem dispositivos de desigualdades. 

O desafio colocado para o ensino das diferenças e identidades na Geografia é, como 

deixar as narrativas eurocentradas, “que nunca acabam de falar do homem”, da sua cidadania 

e bem-estar, mas que não se preocupam com a carga de racismo, preconceitos e intolerâncias 
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que acontecem cotidianamente em todos os espaços da sociedade – inclusive o escolar – 

contra milhões de negros, indígenas e outras minorias estigmatizadas, impedindo-os de 

viverem plenamente. Minha preocupação é com os discursos invisibilizantes da Geografia no 

currículo e o seu ensino vem daí.  

            Lacunas no currículo da Geografia escolar, por exemplo, são percebidas quando o 

europeu colonizador é apresentado e ensinado como sendo o agente capaz de introduzir a 

cultura dita civilizada no Brasil e nas demais regiões do mundo fora da Europa. No que refere 

às teorias e metodologias do ensino de geografia, dentro dos cursos de formação de 

professores/as de geografia, acato a opinião de Souza (2016), que o desafio dos cursos de 

formação das/os professoras/es de Geografia no que se refere à diversidade é pensá-la na sua 

dinâmica e articulação com os processos educativos escolares e não-escolares e não 

transforma-la em metodologias e técnicas de ensino para os ditos diferentes. 

Considerando que a subjetividade também constitui as diferenças, apresento a 

discussão do ensino das diferenças e identidades como conteúdos geográficos, apoiado nas 

considerações de Brah (1996), que o sujeito não existe sempre como um dado, mas é 

produzido discursivamente e que, portanto, com diferença marcada pela subjetividade. Sendo 

assim, problematizar as diferenças nas relações culturais na escola e na sociedade pode 

influenciar na formação das subjetividades dos sujeitos escolares em processo, já que as 

fronteiras entre o psíquico, o somático e o cultural, são compreendidas como não fixas e 

permeáveis. Para essa autora “Os processos de formação da subjetividade são ao mesmo 

tempo sociais e subjetivos; e podem nos ajudar a entender os investimentos psíquicos que 

fazemos ao assumir posições específicas de sujeito que são socialmente produzidas”. (p. 370). 

Brah (1996, p. 371) assegura que o processo de diferenciação “está intimamente ligado 

a questões de experiência, subjetividade e relações sociais. Identidades são inscritas através de 

experiências culturalmente construídas em relações sociais”. No enunciado seguinte, obtido 

de um dos entrevistados na pesquisa, essa questão da inscrição da identidade (regional), a 

partir de relações com o outro cultural ficou muito evidente. A pergunta feita a ele foi: “se as 

diferenças culturais etnicorraciais ou regionais estavam presentes em sua trajetória pessoal e 

profissional?” 

A questão da identidade regional perpassa porque eu também sou migrante, né. 

E... a gente percebe é, quando você sai do seu estado, do seu local de origem, e vai 

pra uma outra região, vai fazer bastante enfrentamento, é, você, em alguns 

aspectos... você vai deixar que a sua cultura prevaleça, você vai as vezes ter 

dificuldade para aceitar a cultura do outro, e como o outro também tem 

dificuldade pra aceitar a sua, então, nesse aspecto sim. Agora o etnicorracial de 

experiência própria (TENTA LEMBRAR), não, não tenho algo pra falar. (PE10). 
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Na relação com outras culturas fora da sua de origem regional, o enunciatário como 

migrante afirma que reluta em não abrir mão da cultura que constituiu parte das suas 

identidades, para isso ele tenta impô-la aos outros, ao mesmo tempo em que percebe atitude 

semelhante desses outros. A partir desse “enfrentamento”, se deu o processo de negociação, 

passando aceitar a cultura do outro. Aceitar significa abrir-se para receber elementos de outras 

culturas que irão influir na constituição de outras identidades. Como geógrafo, esse docente 

percebe e externaliza em seu discurso que, a reterritorialização parece perpassar também por 

uma afirmação cultural.   

Numa Região que tem a população constituída de maioria migrante, situações como 

essa são experienciadas por muitos/as estudantes no espaço escolar. Nessa fronteira cultural 

alguns grupos migrantes (maranhenses) foram estigmatizados e desde então passaram a 

conviver com discursos que os desqualificam em todos os espaços, dentre eles o escolar. 

Acerca dessa questão Silva (2018) esclarece que,  

 

O maranhense é a construção de uma alteridade referenciada em critérios e índices 

atribuídos aos migrantes maranhenses, mas que, instituído como categoria 

(operacional), tem atuado no sistema de classificação hierárquica entre os migrantes, 

passando a nomear, difusamente, qualquer indivíduo ou grupo social percebido 

socialmente como desqualificado e despossuído economicamente. (SILVA, 2018, p. 

3). (Grifo da autora). 

 

Com essas formulações torna-se possível entender melhor como as relações de 

disputas discursivas entre as culturas migrantes têm lidado com a diferença na Região, 

apagando algumas e instituindo outras. “Por outro lado, o que está em jogo é a estruturação de 

arranjos de poder sobre o território e as relações sociais para viabilizar um determinado 

modelo de desenvolvimento”. (p. 3). Na medida em que se trata de um discurso com forte 

acento hegemônico em Redenção e as Regiões Sul e Sudeste do Pará, sua reprodução nas 

enunciações expressas no espaço escolar, possivelmente têm consequências para a forma 

como a diferença é vista. 

As quatro maneiras de conceber a diferença em Brah indica o movimento dessa noção 

nas formas de representação e as mudanças de base na configuração do sujeito e em sua 

identidade, evidenciando o aspecto relacionado à crise das identidades e à emergência de uma 

ordem instável que põe em relevo as diferenças étnicas, linguísticas, raciais, nacionais, 

religiosas e de gênero, como aponta Hall (1996), ao pensar a identidade, a diferença e o 

pertencimento após a diáspora.  

A constatação da singularidade humana, observável inclusive de forma empírica, 

levanta o problema da origem e do que fazer com as diferenças. Para a educação, conforme 



73 

 

Rego (1998, p. 49), o problema se coloca com a formulação da pergunta: “o que fazer com as 

diferenças encontradas?” Neste contexto, refere-se às diferenças culturais entre os diversos 

grupos sociais, definidos em termos de divisões sociais tais como classe, raça, etnia, gênero, 

sexualidade, religião, regionalidade e nacionalidade. Em algumas das perspectivas 

multiculturalistas, a diferença cultural é simplesmente tomada como um dado da vida social 

que deve ser respeitado, já em outras se procura ir à escala da diferença individual e à origem 

da constituição da individualidade humana, bem além da dimensão cultural.  

Pensando em como a identidade e a diferença se traduziriam em termo de currículo e 

pedagogia, Silva (2014) sugere que as estratégias de trabalhos pedagógicos com a diferença e 

a identidade, no espaço cultural escolar superem as concepções liberal, terapêutica e 

superficial, em favor da estratégia que concebe a diferença e a identidade como questões de 

política. Uma questão levantada na entrevista com os/as docentes durante o trabalho de campo 

da pesquisa perguntava como eles trabalhavam com as questões de diferença e identidades 

etnicorraciais e regionais em suas aulas de Geografia? 

Tendo em vista as considerações de Silva (2014), sobre as estratégias para lidar com a 

questão da diferença, os discursos docentes evidenciaram aproximações com a concepção 

liberal e superficial. A primeira se limita em estimular e cultivar os bons sentimentos e a boa 

vontade com a chamada “diversidade cultural”. O enunciado de PE2 denota isso: 

 

[...] eu trabalho a inclusão, e se tratam normal, se respeitam, se aceita/ eu sinto 

que parece que tem um número pequeno de pessoas que ainda leva consigo esse 

conceito de preconceito, seja ele regional, racial... 

 

O sentido que é dado à cultura e às diferenças é o de que a “natureza” humana tem 

uma variedade de formas legítimas de se expressar culturalmente e todas devem ser 

respeitadas ou toleradas. Para Silva (2014), o problema dessa abordagem não é o 

reconhecimento da diversidade cultural, mas sim, porque ela simplesmente deixa de 

questionar as relações de poder implicadas nos processos de diferenciação, que produzem a 

identidade e a diferença. A lacuna na formação docente a respeito dessa temática, justifica 

essas significações expressas no discurso em pauta, que é estimular e cultivar os bons 

sentimentos para com a “diversidade” cultural, o que obstrui a desnaturalização dos 

estereótipos que povoam o imaginário no espaço cultural escolar, e colabora para manutenção 

das desigualdades advindas das diferenças. 

 
Eu procuro tratar todo mudo igual (EM RELAÇÃO À DIFERENÇA),assim ... a 

escola procura está lembrando essas datas (DATA COMEMORATIVAS: DIA DO 

ÍNDIO E CONSCIÊNCIA NEGRA), com certeza. Eu acho que seja uma 

valorização da nossa cultura, do nosso povo, eu acho que sim... (PE3). 
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Como se nota, a igualdade ainda habita os corações, no entanto, ela se encontra cada 

vez mais cerceada pelo sistema econômico concentrador de riqueza, mas produtor de 

consumo. Fomos para os mínimos garantidos pelo sistema liberal: a igualdade perante a lei. O 

enunciado acima expressa esse sentido. Ao afirmar que procura tratar todo mudo igual..., 

pode se entender que o interlocutor tem uma prática avessa à desigualdade, pois trabalha sem 

que sejam concedidos mais privilégios ou restrições a um e a outro no espaço escolar. “Isso 

pode ocorrer independentemente de serem eles iguais ou diferentes no que se refere ao sexo, à 

etnia ou à profissão”. (D’ASSUNÇÃO, 2006, p. 200).  

O enunciatário, sob influência de Formações Discursivas do Iluminismo (liberalismo), 

desconsidera que “as diferenças são inerentes ao mundo humano”. Como se vê, trata-se de um 

discurso universalista que se insinua com força na lida com a temática das diferenças e 

identidades no ensino de Geografia em sala de aula. No entanto, isso não é garantia que, por 

ter um discurso defendendo o tratamento igual aos alunos, realmente tenha uma prática avessa 

à desigualdade, pois, discurso e prática nem sempre andam juntos nas relações pedagógicas 

cotidianas, contudo, não pretendo colocar sobre suspeita ou dúvida a prática do interlocutor. 

A segunda postura mais identificada nos discursos docentes foi a superficial, essa que, 

ainda segundo Silva (2014, p. 98) “é a estratégia talvez mais comumente adotada na rotina 

pedagógica e curricular das escolas”. A seguir, elegi dois discursos que expressam esse 

expediente: 

 
[...] eu trabalho isso muitas vezes como bulling. (REFERÊNCIA ÀSPIADAS 

CONTRA MARANHENSES E O MARANHÃO). Eu trabalho, e procuro buscar 

também, os valores do estado do Maranhão né. Como por exemplo, o Maranhão 

tem um a região de, de, de cachoeiras, não sei como é que chama a região lá, mas 

é tão linda! Tão linda que não tem outra, por exemplo, a Pedra Caída, vocês já 

viram a maravilha né? (PE11). 

 

 

Nessa estratégia pedagógica, os colaboradores, também, tomados de boa fé e 

sensibilidade, significam a questão da diferença de forma superficial. Nela “o outro aparece 

sob a rubrica do curioso e do exótico” (SILVA, 2014, p. 99), e as relações de poder 

envolvidas nos processos de diferenciação e identificação, que muitas vezes produzem 

estigmatização e preconceitos, são naturalizadas. Nesses tempos de pluralidades identitárias 

reivindicadas ou contestadas, o ensino de Geografia não pode silenciar para questões que 

possam melhorar o cenário das relações de convívio das diferenças no espaço cultural escolar, 

já que este é o lugar onde é possível tensionar verdades sociais tidas como naturais. 
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Realçar a beleza cênica do estado do Maranhão - cachoeiras tão lindas...maravilhas... 

– diante de atitudes (piadas preconceituosas), sobre maranhenses e o Maranhão é silenciar 

para uma questão geográfica que envolve temáticas caras a essa disciplina, como a região, as 

migrações e a alteridade, além da oportunidade de combater o preconceito e a discriminação 

nas relações culturais no espaço escolar. Para Silva (2018),  

 

Dado o caráter social da piada e por seu poder formador (socializador), o seu 

público, mesmo que inconscientemente, torna-se cúmplice: participa de seus atos de 

agressão. Assim, o riso das piadas sobre o maranhense, que suscitam em muitos “um 

prazer destituído de culpas e aparentemente inofensivo” (DAHIA, 2008, p. 710), 

revela um contexto social de permissão e reprodução de imaginários sociais racistas, 

não no sentido que toma sobremaneira o critério de raça na classificação, mas que 

realiza uma discriminação que visa a marcar um desprestígio (um menosprezo) 

sociocultural, identificando um grupo como diferente e tomando-o como objeto de 

riso. (SILVA, 2018, p. 2). 

 
Esses são os possíveis desdobramentos e consequências de uma demanda curricular da 

mais alta complexidade, quando é tratada com superficialidade. Os resultados podem atingir 

muitas pessoas, gerando um ciclo de exclusão e sofrimento. 

Na mesma linha da significação superficial, o discurso a seguir foi selecionado para 

exemplificar o tratamento pedagógico dispensado aos estudantes indígenas numa relação de 

alteridade no espaço escolar, onde o índio é representado por categorias do exotismo e da 

curiosidade, expressões como: eu achei engraçado isso, interessante isso...evocam esse 

sentido. 

 

[...] eu achei muito engraçado isso, interessante isso, porque ele se sentia índio e 

queria a festa .../Parece uma pessoa estranha, né, parece uma pessoa estranha. 

Entre os brancos, né? E tem o índio, um ou dois índios. Então eles passam a ser 

vistos como uma figura estranha no meio.../a gente tenta fazer com que se 

tenham eles como uma pessoa normal. (PE7). 

 

Ao enunciar acerca da presença de várias questões advindas das diferenças culturais e 

a forma como elas eram tratadas em suas praticas de ensino em sala de aula, o colaborador 

trouxe um discurso da percepção da problemática no espaço escolar, no entanto, a maneira 

como os/as estudantes indígenas são significados em seu discurso remete à visão colonial do 

índio como “ser selvagem”. O enunciado: interessante isso, porque ele se sentia índio e 

queria a festa... Evoca uma alteridade que significa o outro como um Ser sem alegria e sem 

direito a desejar algo por está convivendo no interior de um espaço dos não indígenas. Para 

uma cidade onde em quase todas as escolas estudam indígenas, essa opinião traz o sentido de 
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invisibilização da presença do outro indígena, culturalmente diferente, que é tratado como 

exótico no interior de um espaço hegemonicamente de outra cultura. 

A abordagem pedagógica que o autor sugere para ir além dessas três apresentadas, 

seria uma quarta estratégia, que leve em conta a “questão da identidade e da diferença as 

contribuições da teoria cultural recente, sobretudo aquela de inspiração pós-estruturalista. 

Nessa abordagem, a pedagogia e o currículo tratariam a identidade e a diferença como questão 

política”, repito. 

Seria pertinente pensar também a diferença como dispositivo de desigualdade e de 

exclusão criado pela modernidade, já que a escola e o ensino de Geografia estão inseridos 

como constituídos e constituintes desse contexto. Nenhuma proposta geográfica de ensinar 

pode prescindir de levar aos/às estudantes as origens estruturais e o modus operandis do 

sistema de desigualdades criado ao longo tempo do ciclo colonial realizado pela modernidade 

europeia. 

Sistema em que as diferenças “como relações sociais”, utilizando uma noção de Brah 

(1996) foram construídas e organizadas em relações sistemáticas através de narrativas 

sustentadas por interesses econômicos, culturais e políticos, e geraram “a desigualdade e a 

exclusão como dois sistemas de pertença hierarquizada, sendo que, no sistema de 

desigualdade, a pertença dá-se pela integração subordinada, enquanto que no sistema de 

exclusão a pertença dá-se pela exclusão”. Esta alicerça-se, num sistema de hierarquia, assim 

como a desigualdade, como uma diferença, ela opera com o princípio da segregação: 

“pertence-se pela forma como se é excluído”.  

Imaginar essa lógica na forma como a Geografia escolar se estrutura enquanto sistema 

produtor e disseminador de conhecimentos percebe-se, por exemplo, hierarquizações no 

currículo de ensino, bem como a exclusão de espaços e, com isso perde-se a oportunidade de 

conhecer, como observam Tonini e Kaercher (2015), que a Geografia escolar deixa bastante a 

desejar por uma série de razões, que se mesclam no interior da falta de conhecimento do outro 

espacial  no ato de ensinar e, mais uma vez, age com certo preconceito: os outros continentes. 

Sendo que, sempre lidamos com o outro no sentido espacial, no entanto, trabalhamos 

com a escala nacional, a escala internacional, ambos com suas diversidades dentro delas, 

entretanto, esquecemos de perguntar e ensinar quantas Europas e Américas existem? O que 

sabemos das Áfricas? Lembremos ainda, dizem os autores, que o currículo é um campo de 

disputa não consensual, portanto, o que deve entrar ou ficar de fora numa listagem de 

conteúdos da escola? 
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1.2 O espaço cultural escolar e as diferenças e identidades etnicorraciais e regionais no 

ensino de Geografia 

O espaço escolar é um lugar culturalmente plural e de movimento de relações, no 

entanto, na presente proposta de pesquisa delimitamos nossas análises somente sobre as 

diferenças e identidades culturais etnicorraciais e regionais, unidades que já foram 

brevemente esclarecidas. Pensando que a questão da diferença está estritamente imbricada 

com o tema da alteridade cultural no espaço geográfico escolar, enfatizo que as diferenças e 

identidades culturais presentes no lugar escola não podem ser estudadas fora das “relações de 

poder” (Foucault, 2008)
11

, que permeiam esse espaço. Considerando que a escola é um espaço 

cultural, entendo que é importante uma leitura critica da dimensão espacial da cultura, que 

priorize além dos componentes materiais, também os sociais, intelectuais e simbólicos da 

cultura do lugar. O lugar escola possui sua cultura e, no seu seio os sujeitos são identificados 

e significados conforme seus marcadores de diferença que podem ser raciais, regionais, de 

gênero, sexo, etc. De acordo com Cavalcanti (2012), a cultura da escola, 

é um conjunto de práticas construídas na escola, pela escola e para ela. A escola é 

um mundo social, com seus próprios ritmos, ritos, linguagens, imaginário, com seus 

modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e 

gestão dos símbolos. O formalismo é característica dessa cultura, que se expressa na 

ritualização e na rotinização das atividades. No entanto, a escola é uma instituição 

social que tem suas contradições e suas ambiguidades. Embora seja comum verificar 

a existência de uma cultura dominante na escola, que talvez seja limitadora de 

procedimentos mais criativos e vivos, ela não é homogênea, ao contrario, é 

heterogênea, permite o encontro de diferentes práticas e pensamentos e o confronto 

de saberes, do verbalismo com o simbolismo, do real congelado com o próprio real, 

do formal com o informal. (p. 177-178).  

Nessa passagem, ao conceber a escola como um espaço heterogêneo, a autora se 

esquece de mencionar que, essa heterogeneidade se dá, principalmente, no aspecto das 

diferenças e das identidades culturais, que marcam a paisagem no espaço escolar. Sobre a 

ambiguidade e contradições, na visão dessa pesquisadora, elas estão presentes na existência 

da cultura dominante na qual a escola se insere e de certa forma a reproduz, o que torna-se um 

dispositivo “limitador de procedimentos mais criativos e vivos”. Eu diria ainda que essa 

característica impede também determinados grupos marcados por diferenças, como negros, 

indígenas e minorias culturais a se desenvolverem plenamente suas potencialidades como 

sujeitos de direitos. 

É fato que muitas estratégias foram criadas e adotadas nas escolas visando atender 

essa pluralidade e heterogeneidade cultural.  No entanto, tais iniciativas conseguem lidar com 

                                                           
11

 Foucault discorre que as relações de poder postas, seja pelas instituições, escolas, prisões, quartéis, foram 

marcadas pela disciplina: “mas a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, que é apenas um 

modelo reduzido do tribunal”. (Foucault, 2008:149). 
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a diversidade, mas não com a diferença. Para o empreendimento de potencializar a 

singularidade humana a escola teria que entender que “a potência humana é um mistério que 

se realiza ao acaso, por agência, por isso os espaços e ações educativas precisariam assumir a 

intencionalidade de colaborar com processos de singularização, estimulando o vigor e a 

potência de cada ser”. (LIMA, 2013, p. 177).  

O espaço cultural escolar é relacional e referencial para o ensino de Geografia e, vai 

para além da racionalidade. Nele estão impressas as experiências culturais intimamente 

ligadas ao campo da constituição dos sujeitos escolares com suas diferenças e identidades. 

Como diz Garrido (2011, p. 11), o espaço escolar “torna-se uma expressão da subjetividade e 

simultaneamente resulta de socialização” de culturas e diferenças.  

Com essas características ficam postas algumas necessidades que confluem para o 

conjunto de questões levantadas por Sklair (2003); Tonini (2002); Kaercher (2011, 2014, 

2016); Straforini (2012); Ratts (2010), no sentido de pensar/imaginar que está se criando uma 

mudança significativa na educação brasileira de hoje, a questão do “outro”, dos “outros”. 

Questão/preocupação relativamente pouco percebida na Geografia Escolar, mas que, havendo 

formação e interesse dos docentes acerca desse tema geográfico e cultural no espaço escolar, 

o mesmo pode tornar-se um importante conteúdo para se ensinar Geografia, dada suas 

características espaciais/relacionais. 

Considerando essa preocupação, a diferença e a identidade que fluem no espaço da 

escola não devem ser percebidas como algo fixo, nem tampouco negligenciado. Em vez de 

invisíveis ou fixadas, devem ser concebidas como construções culturais em movimento. 

Construções que precisam ser explicadas “como são produzidas” antes de simplesmente 

serem respeitadas, admitidas, valorizadas e problematizadas. Pois, ainda conforme Silva 

(2014, p. 100), “a diversidade cultural não é, nunca, um ponto de origem: ela é, em vez disso, 

o ponto final de um processo conduzido por operações de diferenciação”. Um ensino que 

mostre seu movimento geográfico no tempo-espaço pode desnaturalizá-las. 

Ao situar a questão da identidade e da diferença no espaço cultural escolar como 

elemento presente, constituído e constituinte dele e por ele, pode-se dizer que a teia de 

relações e discursos que ali se estabelecem são expressões identitárias influenciadas e 

influenciadoras na construção de novas identidades e diferenciações. Pensando com Carvalho 

(2012, p. 210), “se considerarmos que as identidades são modos de inscrição que vinculam as 

instituições e os seres ao meio e à cultura, a escola, querendo ou não, estará sempre presente 

no processo identitário dos adolescentes [...]”. No espaço escolar, a forma como os sujeitos 

são interpelados ou significados, faz com que ocorra o jogo das identidades e das 
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identificações, com ganho ou perda. Essas interpelações e significações no espaço possuem 

assim potenciais conteúdos para o ensino de Geografia. 

A escola precisa entender que o debate raso do multiculturalismo não dá conta dos 

conflitos presentes na escola e se a Geografia é uma disciplina comprometida com o construto 

de uma formação cidadã não pode ser negligente a estes aspectos. Castellar (2006), quando 

vai discutir a cidade e a cultura urbana na escola, diz que para que se possa mudar a prática 

docente é preciso inserir nessa análise as concepções e a formação dos professores, bem como 

as relações existentes na gestão escolar. É preciso ter clareza do papel da escola, do professor 

e do aluno no contexto da aprendizagem, pois mediante o tratamento adequado dos conteúdos 

específicos, das relações estabelecidas com as outras disciplinas escolares e a realidade é que 

podemos considerar avanços no processo de aprendizagem.  

Bem antes dos debates acerca da diversidade cultural e do movimento multiculturalista 

alcançar o meio acadêmico brasileiro e as escolas, alguns grupos organizados já 

reivindicavam a ampliação da oferta de educação às camadas subalternizadas da sociedade. 

Dentre esses grupos se destaca o Movimento Negro organizado. A educação sempre atraiu a 

atenção do Movimento graças ao seu papel estratégico na sociedade. A mesma se tornou uma 

forte bandeira da sua luta no século XX, alcançando o século XXI. Na afirmação de Gomes 

(2011, p. 112), “os ativistas do Movimento Negro, reconhecem que a educação não é a 

solução de todos os males, porém ocupa lugar importante nos processos de produção de 

conhecimento sobre si e sobre os outros”.  

Visando o reconhecimento e a efetivação, com igualdade, dos direitos da população, 

esse movimento, ainda conforme Gomes (2011) trouxe à cena pública a exigência da política 

educacional e a urgência da construção da equidade como uma das maneiras de se garantir aos 

coletivos marcados por diferenças – tratados historicamente como desiguais – a concretização 

da igualdade. Uma igualdade para todos na sua diferença, baseada no reconhecimento e no 

respeito, que se empenhe não só em discutir as diferenças etnicorraciais no âmbito da 

Geografia Escolar, mas de tornar a educação escolar um momento efetivo de reflexão, 

valorização do outro e promoção da justiça social. Paloma Miranda (universidade do Chile) 

na tese discute a importância do pensamento geográfico para a construção desta justiça 

espacial na escola, inclusive ao iniciar uma problematização com temas geradores, com 

conteúdos que já estão postos nos currículos (migrantes no Chile). 

Conforme Portugal et al. (2016), a Geografia Escolar - a geografia ensinada no Ensino 

Fundamental e Médio - como componente do currículo tem o objetivo de propiciar aos/às 

educandos/as possibilidades e estratégias para a construção de conhecimentos críticos acerca 
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da realidade que os cerca, através de leituras e interpretações diversas do mundo. Convém 

lembrar que esta expectativa em relação a essa Geografia é recente, teve seu início a partir da 

década de 1980, com o desenvolvimento da Geografia Crítica no Brasil, pois é sabido que sua 

inclusão no currículo escolar a partir do início do século XIX tem atendido diferentes 

interesses até os dias atuais, principalmente os do Estado brasileiro e, para construir 

representações como essa que segue, exposta por uma colaboradora da pesquisa: 

Parece uma pessoa estranha, né, parece uma pessoa estranha. Entre os brancos, né? 

E tem o índio, um ou dois índios. ... mas em tese eles acham assim, pra eles um ET 

((SORRINDO)), eles veem eles assim como uma pessoa ... alguns até se aproximam 

deles até para querer benefícios né, ver como é que é a cultura deles, mas assim 

meio um pouco com medo ainda, em pleno século XXI ainda tem medo dos índios 

ainda. Aquela cultura de que o índio é selvagem, ele mata, ele não sei o que 

...Aconteceram alguns episódios
12

 aí de índios, na década de 1980, ali na 

Macedônia, os índios foram lá e mataram muita gente, fizeram atrocidade por que? 

O garimpo avançou à reserva indígena, eles se sentiram acuados, ai eles vieram e 

mataram, fizeram muita coisa, então, tem se a ideia de que o índio faz isso. (PE7).  

Ao evocar a perspectiva colonial para perceber e narrar o outro indígena, nota-se nesse 

discurso, a presença dessa formação discursiva homogeneizante da cultura, operando na 

insistência da permanência desses sujeitos de outra cultura no lugar estabelecido pelo 

colonizador: a selva, longe do não indígena, longe da civilização.  Dessa forma de 

significação pode se deduzir ausência quanto à percepção das semelhanças e diferenças que se 

manifestam no espaço geográfico, postura que pode ser significada como uma supressão da 

geografia no exercício da alteridade. Nota-se um fechamento para o reconhecimento da 

pluralidade cultural, o que pressupõe a influência da existência de uma cultura central 

hegemônica que opera como limitação à afirmação da diferença da cultura considerada 

inferior, no caso a indígena.   

A narração da alteridade no contato intercultural no espaço escolar evidencia a carga 

de estereótipos em relação ao brasileiro indígena, como se ele não tivesse o mesmo direito 

que os demais cidadãos. Na visão apresentada pelo interlocutor, os estudantes permanecem 

                                                           
12

 O episódio ocorreu na fazenda Espadilha, há 150 km da cidade de Redenção, no município de São Félix do 

Xingu. O jornal a Província do Pará, em 3 de setembro de 1980, noticiou que 19 pessoas teriam sido 

assassinadas por indígenas Gorotire (Kayapó), segunda-feira (1/09/1980). A causa do ataque, ainda segundo o 

jornal, teria sido a invasão da sua reserva por fazendeiros. As fazendas se localizam fora da reserva, mas os 

peões estariam fazendo derrubadas dentro da terra indígena. O jornal afirma ainda que a população temia novos 

ataques de reação por parte dos Gorotire (Kayapó). O antropólogo do Museu Emílio Goeldi, Expedito Arnaud, 

foi consultado sobre as possíveis causas do incidente e o mesmo respondeu “deve ter sido invasão” das terras 

indígenas. (A Província do Pará, 1980). Disponível em: 

https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/18276_20110114_143953.pdf. Acesso em: 20 

de fev. 2019. 

 

https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/18276_20110114_143953.pdf
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com a representação do índio como estrangeiro - com direitos restritos - em sua própria terra, 

numa clara postura assimétrica nessa relação.  

No enunciado [...] alguns até se aproximam deles até para querer benefícios né, ver 

como é que é a cultura deles, mas assim meio um pouco com medo ainda, em pleno século 

XXI ainda tem medo... a formação discursiva da dominação europeia sobre o índio selvagem, 

exótico e que é portador de algo que pode ser dele extraído, remonta ao sistema de hierarquias 

culturais criado desde os primeiros contatos, ainda no início da colonização. Nessa construção 

representacional, mitos, fatos e estigmas levantados em tempos e espaços distintos se 

sobrepõem, para deles emergir o estereótipo do índio violento, discurso que apaga todo o 

processo de violência ao qual esses sujeitos nativos foram submetidos historicamente pelo 

projeto colonial.  

Guardadas as diferenciações teóricas e históricas da Geografia
13

 ao longo da sua 

formação enquanto campo de saberes, foram em parte, seus conhecimentos – também 

constituintes do discurso colonial e da colonialidade – que contribuiu para homogeneizá-los 

na categoria “índios”, maneira que o projeto narrativo da modernidade europeia encontrou 

para significar historicamente a população dessas terras banhadas pelo Atlântico e o Pacífico.  

Povos que o empreendimento de espoliação não conseguiu apagar fisicamente. Não 

conseguiu o apagamento físico, mas encobriu em parte as identidades desses povos com 

outras identidades, dentre elas a de povo selvagem ou puro/inocente, de modo que não se 

consegue encontrá-los mais nas suas identidades originais. Isso mesmo, identidades no plural, 

pois antes da chegada do europeu esses povos eram diversos, plurais, em línguas, práticas 

culturais, ambientais e territoriais. Uma abordagem decolonial na Geografia Escolar pode 

problematizar essas construções discursivas e as identidades e lugares socioculturais advindos 

delas. 

Um exemplo de intervenção na perspectiva decolonial seria fazer abordagens 

evidenciando que a colonialidade e a modernidade se instalaram-se associadas como eixos 

constitutivos do seu específico padrão de poder capitalista desde a ocupação das Américas até 

hoje. E que conforme Quijano (2009), no decurso da evolução dessas características do poder 

atual foram-se configurando novas identidades societais da colonialidade – índios, negros, 

                                                           
13

 Nesse segundo “espaçotempo”, especificamente as Sociedades de Geografia constituídas naquele continente. 

Segundo Reis (s/d), as sociedades de geografia europeias tinham sido criadas durante a primeira metade do 

século XIX, e tinham desenvolvido trabalhos de exploração geográfica e científica com ampla divulgação nos 

periódicos e livros da época. As informações obtidas, apresentadas de forma atrativa, com mapas, imagens 

exóticas com reprodução da fauna e flora, atraíam a atenção de um público cada vez maior. Estas explorações 

chamavam também a atenção dos poderes políticos para as possibilidades de exploração económica. 
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azeitonados, amarelos, brancos, mestiços – e as geoculturais do colonialismo, como América, 

África, Extremo Oriente, Próximo Oriente (as suas últimas, mais tarde, Ásia), Ocidente ou 

Europa (Europa Ocidental, depois). 

Nessa direção, Cavalcanti (2010), reivindica que no ensino sejam abordados os temas 

socialmente relevantes.  

 

Essa indicação está relacionada à inclusão de temas do cotidiano dos alunos, 

veiculados com grande repercussão na mídia, como os referentes aos debates sobre 

gênero, etnia, raça, migração, conflitos territoriais, para a compreensão da 

espacialidade contemporânea. Sugere-se uma análise sistemática desses temas, 

propiciando a divergência e explicitando sua complexidade, para ultrapassar uma 

abordagem superficial, com viés ideológico, preconceituoso e espetacular. (p. 1). 

Uma ciência que fala de população a todo tempo não pode prescindir de olhar para sua 

pluralidade, para suas diferenças e, nem permanecer com a máxima iluminista do “somos 

todos somos iguais porque somos humanos”. Somos todos diferentes. Ciente disso, o que 

busco nessas reflexões acerca dos discursos e práticas sobre diferenças etnicorraciais e 

regionais no ensino de Geografia é que essas diferenças não se tornem motivos para que os 

sujeitos com essas características sejam tratados desigualmente. Dito de outra forma, almejo 

que as diferenças culturais ou fenotípicas não sejam hierarquizadas, nem assimétricas no 

espaço escolar. Os sujeitos dessas diferenças em suas relações produzem espacialidades 

culturais, portanto, devem interessar a Geografia.  

Ao pensar os temas das diferenças – considerados socialmente relevantes - e a forma 

como eles ainda são vistos pela maioria dos estudos geográficos Ratts (2013) afirma que as 

noções de “multiculturalidade” e “diversidade”, advindas de outros contextos nacionais e 

disciplinares que têm sido adotadas por estudiosas/os do ensino de Geografia, são noções que 

em grande parte, são lidas no Brasil como uma renovação da ideia de “mestiçagem cultural” 

entre os segmentos, branco negro e indígena, negando ou sobrepujando as demandas 

específicas de grupos etnicorraciais subalternos, a exemplo das duas últimas coletividades que 

nem chegam a ser mencionadas, a exemplo dos/as ciganos/as.  

Por mais que haja uma centralidade das diferenças de classe na produção de debates 

no interior da Geografia Escolar, o reconhecimento das lutas identitárias em defesa de outras 

marcas de diferenças como étnicas, raciais, etárias, regionais e relativas ao gênero, assumem 

na contemporaneidade uma relevância teórica na discussão da alteridade no espaço escolar 

visando à promoção da justiça social. Disponibilizar discussões abundantes e aprofundadas 

acerca das “demandas da diferença” para as propostas de formação docente e as práticas 

educativas em sala de aulas no dia-a-dia, é uma demanda colocada para a ciência geográfica 
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que, muito mais que problematizar as relações de poder que hierarquizam as diferenças, seu 

ensino deve acenar para o combate às desigualdades que são construídas muitas vezes a partir 

das salas de aula no espaço cultural escolar.  

O espaço cultural escolar é marcado por um repertório de valores simbólicos e por 

relações de poder, o que inclui significações, dominações, resistências e, de modo especial 

sujeitos com identidade e diferenças cujas histórias são, por vezes, pouco conhecidas. Suas 

dinâmicas, mesmo que afetem todos/as na escola, não afeta e não significa da mesma forma. 

Isso se dá em função de os processos identitários – que não determinam a identidade – mas 

são elementos que se articulam com outros, na produção da identidade e da diferença.  

Nesta pesquisa, o espaço cultural escolar que é construído por múltiplos interesses, 

manifestos e ocultos, e que podem afetar a vida dos sujeitos, gerando inclusões e exclusões, é 

a base referencial de onde parto para falar das diferenças, identidades e relações entre os 

sujeitos que o constitui. Nele estão os indígenas, negros, brancos, ciganos e migrantes, atores 

que dão vida e dinamicidade ao espaço escolar. 

Dependendo das relações de poder estabelecidas no espaço cultural escolar, os 

elementos identitários variam de grupo para grupo e até mesmo no interior próprio grupo. 

Esse movimento de influências e indeterminações nos faz acreditar que o aporte teórico e 

metodológico pós-estruturalista é uma “caixa de ferramenta” que possibilita fazer uma crítica 

desse espaço fora dos ideais modernos, no qual a escola se tornou “um espaço privilegiado de 

governo, regulação e controle de identidades” (BACKES, 2005, p. 29) produzindo e 

reproduzindo identidades etnocêntricas, racistas, xenófobas, portadoras de uma série de outros 

preconceitos. 

1.2.1 Encontros teóricos acerca das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais no 

ensino de Geografia  

 

A década de 1980 viu o reaparecimento com enorme vitalidade da Geografia cultural 

entre os geógrafos. Tal fenômeno evidencia que a globalização, segundo Corrêa (2009), em 

suas múltiplas facetas, não se verificou a uniformização do planeta como se previa. Ao 

contrario as diferenças de natureza cultural se acentuaram mais, levando mesmo a se 

minimizar a ideia de que a organização espacial seria inteligível apenas a partir da base dos 

processos de produção. Já inspirados pelas teorias pós-estruturalistas, geógrafos e geógrafas 

passaram a perceber a centralidade da cultura na produção de significados atravessados pelas 

relações de poder, articulados com o campo social. 
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A Geografia cultural não se constitui em um subcampo caracterizado por uma 

uniformidade epistemológica, presa a uma ortodoxia. Conforme Corrêa (2009),  

A partir de 1980 torna-se nitidamente claro que a geografia cultural pode ser 

epistemologicamente definida como uma heterotopia, conforme aponta Duncan 

(2000), uma característica que não lhe é exclusiva e que tem correspondência com o 

que Geertz (2004) denomina de mistura de gêneros. (CORRÊA, 2009, p. 6). 

Esse composto de gêneros é exemplificado por Corrêa (2009, p. 6), quando o autor 

cita as três correntes da Geografia cultural que se notabilizaram a partir da década de 1980: a 

humanista, a pós-estruturalista e a marxista. Ainda conforme esse autor, nesta heterotopia 

epistemológica estão ora justapostas, ora combinadas, matrizes distintas e posições 

individualizadas. 

Ao pensar o espaço e a educação a partir da Geografia cultural, Rosendahl (2010) 

argumenta que a geografia renovada deve ser mais que um estudo e análise. Sua nítida 

natureza política deve interagir ativamente nas políticas culturais no exercício do importante 

papel de preservar as diferenças culturais, em busca do estabelecimento da justiça cultual, 

evidenciando a relevância que a Geografia tem no processo do reconhecimento e valorização 

das identidades e das diferenças no espaço escolar. Como pensar o espaço e a educação a 

partir da geografia cultural, pergunta Rosendahl. Uma opção pode ser procurar compreender o 

papel do espaço escolar nas relações sociais cotidianas. 

A noção de espaço na perspectiva da nova geografia cultural também foi deslocada 

para o campo das representações simbólicas, sendo considerado, segundo Corrêa (idem, p. 

10), rico em signos que cumprem a função de expressarem as estruturas sociais em suas mais 

diversas dimensões. Corrêa (1995, p. 10) argumenta que “o simbolismo traduz em sinais 

visíveis não só o projeto vital de toda sociedade, subsistir, proteger-se, sobreviver, mas 

também as aspirações, crenças, o mais intimo de sua cultura”. É importante que se diga que, 

nesse primeiro momento de euforia da Geografia pelo viés cultural houve uma acentuada 

subestimação da força da economia na ordem social e na construção de espaços.  

Espaço é a categoria central da Geografia, que abriga, conforme Haesbaert (2014), 

uma constelação de conceitos. Esse autor percebe espaço como uma categoria mais geral, e 

que se impõem frente aos demais conceitos: região, território, lugar, paisagem. Em sua 

opinião, trata-se de uma categoria que tem pelo menos duas grandes formas de abordagem: 

como espaço absoluto (existência independente da matéria) e como espaço relativo 

(valorização da relação entre os objetos, o seu movimento).  
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Ainda discutindo a categoria espaço na Geografia, Haesbaert (2014) ressalta que 

quando dirigimos nosso foco sobre a ótica espacial das relações sociais, que envolve questões 

de caráter simbólico e subjetivo, o conceito mais apropriado é o de paisagem ou lugar, este 

último, “acaba sempre respondendo questões que se manifestam em torno dos processos de 

construção identitária”. (HAESBAERT, 2014, p. 118). 

Ao argumentar em favor de que a análise geográfica se atente para como se dá a 

construção da justiça social no espaço escolar, Garrido (2011) observa que houve nos últimos 

tempos uma ampliação no campo semântico da noção de espaço. O autor assim descreve esse 

percurso transfigurativo: 

A geografia alimentou o campo das discussões sobre o espaço, já que é seu objeto de 

estudo. Durante 40 anos, foram apresentadas fórmulas discursivas para responder a 

uma maneira de entender o espaço como uma entidade fixa e objetiva acessada de 

forma neutra. A Geografia crítica foi uma das primeiras apostas radicais no 

reconhecimento de uma concepção do espaço socialmente produzido, enfatizando a 

contradição como elemento constitutivo da espacialidade; A Geografia humanista, 

muitas vezes confundida com o uso da "percepção" como unidade analítica, era uma 

aposta também interessada em reconhecer o papel da ideia na constituição do 

espaço; e a própria Geografia pós-crítica, que reconheceu os processos de 

intersubjetividade e multidimensionalidade que estão na base da construção de 

espaços. (GARRIDO, 2011, p. 10. Tradução livre). 

Os investimentos discursivos que atravessaram a noção de espaço o movimentaram de 

um conceito de matriz físico-morfológico e matemático-topológico, a um conceito de matriz 

relacional-complexa e multidimensional-política. Ainda refletindo com o autor, o conceito de 

espaço abriga atualmente ações e objetos e, simultaneamente planos de encontros e conflitos 

envoltos em relações de poder. Nesse sentido, “se recuperan sus significaciones más densas 

que desde muy temprano aparecen trabajadas por la propia filosofía clássica”. (Idem, p. 10). 

À luz desses esclarecimentos e diante do que proponho estudar com esta pesquisa, que 

trata das representações discursivas a cerca das diferenças etnicorraciais e regionais e o ensino 

de Geografia, e suas relações espaciais na escola, a partir das identidades, envolvendo boa 

carga de subjetividade e simbolismo, entendo que conceber o espaço escolar como lugar nos 

possibilitará compreender os discursos docentes a cerca das relações identitárias e suas 

diferenças na escola, de forma mais ampla e profunda. Estou de acordo com Cavalcenti (2012, 

p. 178), quando diz que “a Geografia lida com os lugares, com os lugares que são diferentes, 

com as diversas culturas, esses lugares podem ser pontos de referência no trabalho escolar, 

tendo em vista o procedimento a ser adotado”. “É possível atribuir significados aos conteúdos 

de Geografia por meio da identificação e análise dos fenômenos experimentados no cotidiano 

vivido pelos alunos e sua posterior relação com outros contextos, em outras escalas”. 

(SOBRINHO, 2018, p. 2). 



86 

 

Por outro lado, Massey (2000), nos alerta para os processos de rupturas e 

fragmentação atuais dos lugares e, para que a afetividade pelo lugar, sua supervalorização não 

desperte outros afetos, como as reações defensivas e reacionárias, certas formas de 

nacionalismo, de recuperação sentimentalizada de ‘heranças’ saneadas e de completo 

antagonismo aos que chegam e aos estranhos. Como alternativa a essa possibilidade a autora 

sugere concebermos o lugar como um espaço aberto, não fechado e defensivo, mas aberto 

para fora, que se adapte a todo o movimento e presença das diferenças no espaço. 

Como categoria medular da Geografia o espaço é concebido de forma diferente e 

complementar pelas diferentes perspectivas epistemológicas dessa ciência. Para Massey 

(2008), o espaço é um produto de interrelações. Ele é constituído através de interações, desde 

a imensidão do global até o intimamente pequeno. O espaço é a esfera da possibilidade da 

existência da multiplicidade; é a esfera na qual, distintas trajetórias coexistem; é a esfera da 

possibilidade da existência de mais de uma voz. Sem espaço não há multiplicidade; sem 

multiplicidade não há espaço. Finalmente, e precisamente porque o espaço é o produto de 

relações-entre, relações que são práticas materiais necessariamente embutidas, que precisam 

ser efetivadas, ele está sempre num processo de devir, está sempre sendo feito - nunca está 

finalizado, nunca se encontra fechado.  

A autora enfatiza que estamos sempre, inevitavelmente, construindo espaços e lugares. 

Nesse estudo o lugar está sendo entendido como porção do espaço apropriável pelos sujeitos 

para a vida. Que, de acordo com Tuan (1983) é vivido e clarificado pela relação e 

pertencimento, reconhecido e, nos dizeres de Santos (2004, p. 322) é “o teatro insubstituível 

das paixões humanas”, que cria e possui identidade. Segundo Castrogiovanni (2016), o lugar 

contém entre seus atributos a densidade educacional, portanto, existem lugares escolares. 

Neles acontece também o ensino da Geografia. Estes lugares são únicos, específicos, porém, 

pelas suas aparências e atitudes podem ser considerados também mundializados. Um dos 

meus propósitos aqui é compreender as leituras feitas pelos/as docentes e discentes a cerca do 

lugar escolar, enquanto um espaço produto das relações dos sujeitos com suas diferenças e 

como isso aparece no ensino da Geografia. 

Nessa compreensão, o lugar constitui-se em um conceito de análise do espaço 

geográfico escolar. Por essa ótica buscam-se os significados dos processos de relações 

identitárias e diferenças inerentes às vivências dos sujeitos escolares, que serão expressos nos 

conteúdos dos discursos e práticas docentes e do espaço escolar a serem analisados. Tal fato 

apresenta uma oportunidade de conhecimento e reflexão sobre a realidade, estabelecida a 

partir do indivíduo, e oportuniza ainda, por meio da Geografia Escolar perceber de modo 
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particular, específico, singular, algumas formações e práticas discursivas que orientam e 

constituem os sujeitos, suas identidades e suas relações no espaço da escola.  

Sendo assim, toda vez que eu mencionarmos espaço cultural escolar aqui, estou me 

referindo ao lugar da contiguidade, da coabitação e das relações enter/inter identitárias. Um 

entendimento de que é o lugar que “dá o tom da diferenciação” do espaço escolar. Este como 

parte constituída e constituinte do espaço geográfico mais amplo. 

Queremos pensar o lugar aqui aberto como nos mostra Massey (2009), “um sentido 

global de lugar, como um tecer de estórias em processo, como um momento dentro das 

geometrias de poder, como uma constelação particular, dentro de topografias mais amplas de 

espaço, e como um processo, uma tarefa inacabada”. Apresentando sempre como um devir 

resultante das interações e o que é feito destas. 

A proposta que Massey faz de lugar é denominada de “lugar como eventualidade”. 

Isso para argumentar em favor de que as coisas no mundo estão sempre mudando e, portanto, 

fica difícil determinar “onde é o aqui”. Mas o aqui pode ser onde as narrativas espaciais se 

encontram ou formam configurações, conjunturas de trajetórias que têm suas próprias 

temporalidades. Com sua noção de lugar em movimento a autora justifica que “não está 

argumentando contra a diferenciação daquilo que está baseado no lugar, nem – e mais 

especificamente – declarando que não há nada especial, finalmente, sobre lugar”, pois a 

mesma concebe o que é especial sobre o lugar é 

Precisamente esse acabar juntos, o inevitável desafio de negociar o aqui-agora (ele 

mesmo extraído de uma história e de uma geografia de ‘entãos’ e ‘lás’), e a 

negociação que deve acontecer dentro e entre ambos, o humano e o não-humano [...] 

Isso é a eventualidade do lugar, em parte, no simples sentido de reunir o que 

previamente não estava relacionado, uma constelação de processos, em vez de uma 

coisa. Este é o lugar enquanto aberto e enquanto internamente múltiplo, não 

capturável como um recorte através do tempo no sentido de um corte essencial. Não 

intrinsecamente coerente. (MASSEY, 2008, p. 203).  

Divergindo em parte da concepção humanista de lugar, a autora procura alargar o 

alcance da noção para além da ideia de “tempo uniforme, sítios onde inúmeros processos 

sociais diferentes são reunidos em um todo inteligível”; da noção de lugares idealizada de 

uma época em que os lugares eram supostamente habitados por comunidades coerentes 

homogêneas, fechado e defensivo. Sua proposta é pela politização do conceito de lugar, pois o 

“acabar juntos” do lugar exige negociação, contrastando com a visão de lugar como 

estabelecido e preconcebido.   

Em parte, na direção da visão de Massey, Ana Fani Carlos (2007) acrescenta à 

definição de Milton Santos de que existe uma dupla questão no debate sobre o lugar. O lugar 
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visto “de fora“ a partir de sua redefinição, resultado do acontecer histórico e o lugar visto de 

“dentro”, a “dimensão da história que entra e se realiza na prática cotidiana (estabelecendo um 

vínculo entre o “de fora” e o “de dentro“), instala-se no plano do vivido e que produziria o 

conhecido-reconhecido, isto é, é no lugar que se desenvolve a vida em todas as suas 

dimensões”. (CARLOS, 2007, p. 17). Entende-se do lugar em movimento de auto realização 

com o que possui de peculiar, ao mesmo tempo aberto para o que vem de fora e é um espaço 

passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo. 

Quanto ao espaço cultural escolar estou considerando o que Castrogiovanni e Pinto 

(2009) apresentam como compreensão do espaço escolar, um subespaço que faz parte do todo 

– uma possibilidade de leitura do espaço geográfico. Para os autores a partir de uma 

metalinguagem da Geografia parece ser possível entendermos a escola como um recorte 

espacial, aqui traduzido como um subespaço geográfico escolar. Os mesmos esclarecem que 

não estão utilizando o termo (sub) espaço condicionado a uma submissão do espaço, pelo 

contrário, refere-se a um determinado recorte, ou ainda, a uma limitação escalar. Por tudo que 

já foi dito, em minha compreensão, esse tipo de espaço é múltiplo, interrelacional, em 

construção por meio de ações e representações discursivas.  

Ainda pensando o espaço cultural escolar como lugar de diferença e relações de poder, 

concordo com Costa (2016, p. 206) que, o conjunto de relações sociais que se dá na escola 

está condicionado pela presença, expressão e comportamento dos sujeitos constituintes. E 

assim, “este espaço é conformado instavelmente por diferentes “presenças” que entram em 

disputa e que procuram se territorializar nos atos e nos corpos, em um constante jogo de poder 

observado em grande escala ou microterritório”. Conforme esse autor, 

 

estas “presenças” representam um conjunto de discursos provenientes dos diferentes 

“atores” escolares, efetivamente estabelecidas na força de seus atos discursivos e nas 

normas e nas construções legais que regem a escola, nas quais são provenientes de 

outras esferas discursivas, ideológica e de poder (as normativas de instituições legais 

que regem a burocracia escolar). (COSTA, 2016, p. 206).  

Sendo assim, a constituição discursiva constitutiva do espaço cultural escolar se torna 

um espaço de disputas narrativas em constante transformação. “Um paradoxo entre 

construções hegemônicas, identificação e produção dos corpos dos sujeitos escolares e 

dissidências identitárias que lutam pelo reconhecimento”.  Nesse jogo, é importante perceber 

a “construção das hegemonias identitárias presentes nas relações escolares, principalmente em 

relação à marginalização de formas de identificação”. (Idem, p. 206-207). O discurso coletado 
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no campo desta pesquisa aponta para essa concorrência em torno das significações e 

construções identitárias dos sujeitos estudantes no espaço da sala de aula. 

Aqueles índios lá, você viu o tanto que se misturam bacana com eles? 

(ESTUDANTES NÃO INDÍGENAS)/Até na semana do índio nós fizemos algumas 

perguntas, conversei com eles [PERGUNTO PARA QUEM ELES FALARAM ?]. 

Eles falaram pra sala, o que que é que acontecia lá, as festas, mas também eles não 

são muito de conversar não, são um pouco fechados... (PE6). 

Eles não são muito de conversar não, remete a “silêncio” (identidade) que quer e diz 

muita coisa se pensarmos  na relação de sentidos. Pensando com Orlandi (2015), esse tipo de 

“silêncio” pode ser pensado como a respiração da significação, lugar de recuo necessário para 

que se possa significar, para que o sentido faça sentido na convivência com o outro. É o 

“silêncio” como horizonte, como iminência de sentido. Esta é uma das formas de “silêncio” a 

que chamamos de “silêncio” fundador: silêncio que indica que o sentido sempre pode ser 

outro. Nas relações que constituem o espaço escolar as identidades culturais vivem 

experiências da fixação e da desfixação, e de deslocamento de sentidos. Nesse caso a 

experiência é sempre uma interpretação e, ao mesmo tempo, precisa de interpretação, 

competência que o ensino de Geografia pode muito bem contribuir no seu desenvolvimento. 

Como instância social e cultural o espaço escolar é constituído de identidades e 

alteridades. Estas dizem que o outro existe e está na escola e no mundo de cada um dos 

sujeitos, assim como estes estão no dele. São as relações de poder nesse encontro que nos 

desafia à análise do ensino de Geografia no espaço escolar. Como assinala Gusmão (2003, 

p.89) “o eu e outro, como nós, é parte de um contexto relacional marcado, antes de tudo, por 

relações de hierarquia e poder”. 

Pensar o ensino, o espaço e a espacialidade dos sujeitos em Geografia nos remete a 

pensar também na questão da alteridade
14

, termo que etimologicamente significa colocar-se 

ou constituir-se no lugar do/como o outro numa relação interpessoal. A condição daquilo que 

é diferente de mim; a condição de ser outro. Nesse sentido, o espaço geográfico surge como a 

referência da alteridade, pois conforme Biteti (2014) ser ele o lócus da diversidade de entes 

                                                           
14

Alteridade: gr. ÉxepóTT]Ç; no lat. Alteritas, Alietas; in. Otberness; fr. Altérité, ai. Anderheit, Anderssein; it. 

Alterita). Ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro. A alteridade é um conceito mais restrito do que 

diversidade e mais extenso do que diferença. A diversidade pode ser também puramente numérica, não assim a 

alteridade(cf. ARISTÓTELES, Met., IV, 9,1.018 a 12). Por outro lado, a diferença implica sempre a 

determinação da diversidade (v. DIFERENÇA), enquanto a alteridade não a implica. Segundo Hegel, a 

alteridade acompanha todo o desenvolvimento dialético da Ideia, porque é inerente ao momento negativo, 

intrínseco a esse desenvolvimento. (ABBAGNANO, 2007, p. 34-35). 
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que se co-localizam e se co-distribuem espacialmente, numa dinâmica de relações e de 

tensões que aponta para a existência de uma dialética social cuja expressão espacial lhe é 

inerente enquanto forma, processos e relações. 

Pensando nessa perspectiva, parece que a geografia esqueceu-se de perguntar pelo 

outro no espaço da educação e pelas relações de poder implícitas nas construções das 

identidades e diferenças no processo de ensino. O outro não no sentido da alteridade radical 

do “outro oposto”, mas o “outro” em termos de interioridade, compreensível e previsível. O 

outro pensado não com identidades congeladas e essencializadas, mas múltiplas no “sentido 

de processos, ativas, em fluxos”. (SILVA, 2014, p. 100). 

Straforini e Pedro (2012, p. 29), ao discutirem a alteridade e práticas cotidianas no 

currículo levantam algumas questões sobre a alteridade na Geografia, dentre elas a pergunta: 

“Como o outro pode nos levar ao reencontro conosco mesmo, isto é, de nossas próprias 

geografias?” A pergunta é direcionada aos pesquisadores e às pesquisadoras. De acordo com 

sua resposta, a construção dessa alteridade passa pela aproximação maior dos(as) 

pesquisadores/as com a escola, nos libertando do “olhar demasiadamente abstrato para com 

esse nível de escolaridade”. (STRAFORINI; PEDRO, 2012, p. 29). Ainda conforme os 

autores, a cultura escolar muda de acordo com o nível de ensino. E sendo assim, o olhar do 

pesquisador e do professor trata as diferenças no espaço escolar como algo idêntico, fixando 

de certa forma o outro na mesmice. 

Ocorre ainda que, a rotina da escola faz com que muitas questões de ordem mais 

relacional fiquem invisíveis para seus sujeitos, dentre eles os/as professores/as. Às vezes ser 

chamado/a para pensar sobre determinado assunto que não se tinha parado para pensar sobre 

ele provoca estranhamento e silenciamento de detalhes que poderiam ser falados. Outras 

vezes, os silenciamentos são por efeito de interdição, pois os assuntos do preconceito e da 

discriminação estão presentes no espaço cultural escolar, mas não é fácil falar abertamente 

sobre suas formas de materialização nas relações entre os sujeitos culturais na escola. Denota-

se essa dificuldade na maioria dos discursos dos/as interlocutores/as na pesquisa. Podemos 

dizer que o modo como esses discursos funcionam é revelador de características importantes 

sobre a presença e as interrelações de alteridade entre as diferentes identidades e diferenças 

culturais no espaço escolar, e que pode derivar diferentes sentidos, ou seja, são polissêmicos. 

Admite-se que não é tarefa simples ao pesquisador, lidar com a alteridade no espaço 

escolar, pois, metodologicamente o que é orientado ao pesquisador é que ele deve buscar a 

alteridade a partir da condição de estranhamento, ou seja,  
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para que se possa compreender o outro, é “necessário que este se apresentar como 

estranho – e o caminho para isso não é a empatia nem a identificação com ele. A 

alteridade existe, o outro existe porque existe um lugar exterior, uma dissimetria, 

condições que me vão permitir compreender o outro”. Amorim (2004) considera 

que, mesmo nos casos em que o pesquisador não se diferencia em nada do sujeito de 

pesquisa (por pertencer à mesma classe social, ou à mesma geração etc.), a diferença 

aparece no mesmo ato de pesquisa, quando tornamos esse sujeito um outro. Sem o 

reconhecimento da alteridade não existe objeto de pesquisa. (CHALUH, 2008, p. 

45). 

Essa posição idealmente pode ser alcançada, o que não ocorre na prática, pois a 

primeira alteridade que encontramos no espaço escolar como pesquisador é com nossas 

próprias memórias acerca do lugar escola, onde já estivemos, portanto inseparáveis do eu. Um 

passado na significação da obrigação de está ali; “passado que toma todo o seu sentido no 

imperativo que, à guisa do rosto do outrem, comanda o eu”. (LÉVINAS, 1997, p. 224). Para 

se alcançar a alteridade, o primeiro esforço, a ser investido dever ser na identificação da nossa 

imagem diante desse passado do eu na minha presença significando-me como sujeito daquele 

espaço, e saber aproveitá-la de forma equilibrada na relação com as demais alteridades. 

Segundo Lévinas (1997), a relação ética com alteridade do outro deve ser uma relação com 

outrem, enquanto tal, e não relação com o outro já reduzido ao mesmo, ao aparentado, ao 

meu. 

No jogo de relações de poder nas alteridades constituintes do espaço cultural escolar 

podemos pensar que entre as significações tidas como naturais, há sujeitos que, em suas 

construções podem produzir discursivamente identidades e diferenças e novas condições de 

vida. Ao pensar a Geografia das identidades e diferenças etnicorraciais e regionais no espaço 

escolar, utilizo o sentido de alteridade defendido por Bakhtin, uma alteridade não relativa, na 

qual o outro existe por si, independentemente do eu. Ela encontra-se no interior do sujeito, do 

eu, que é o mesmo diálogo, relação eu-outro. “Essa relação com o outro se estende como 

excedente, como superação do pensamento objetivado, como fora da relação sujeito-objeto e 

da relação de reciprocidade equivalente”. (BASSINELO, 2012, p. 257). Entrar na escola para 

pesquisar requer a postura do “ato responsável”, o ato ético. Este só se instala quando o outro 

entra na relação, o que significa reconhecer o outro-professor/a como sujeito que pensa, que 

revela, que responde ao outro, se pondo em relação de alteridade.   

 A alteridade do outro colonizador com as populações não europeias foi construída 

num processo discursivo de produção de identidades e hierarquização, como identificam 

Grosfoguel (2005), Mignolo (2004; 2003), Quijano (2007; 2005; 2003).  Tal paradigma 

hierarquizante, conforme Quijano (2005) perdura como parte da colonialidade do poder e do 

saber nas regiões de América, África e Ásia. Sendo assim, a escola e seu espaço como 
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resultado das relações de colonialidade reproduz em suas relações de alteridade o poder e as 

hierarquias, procurando significar e fixar o outro diferente nos lugares pré-estabelecidos, 

temendo ameaças às normativas criadas pelos sujeitos hegemônicos da escola e externos a ela. 

 As pesquisas e os documentos oficiais produzidos no Brasil sobre o acesso, as 

condições de permanência e o sucesso na escola dos grupos identitários marcados por alguma 

diferença (indígenas, negros, quilombolas, feministas, LGBT, povos do campo, pessoas com 

deficiência, povos e comunidades tradicionais, entre outros), demonstram o quanto em relação 

aos demais grupos sociais do país esses grupos estão em desvantagem. As pesquisas 

engajadas não cansam de apontar que a escola no seu modo monocultural não consegue 

promover justiça social com esses grupos historicamente em desvantagem de cidadania. 

 Segundo Marques (2005), na escola a diversidade está representada pelos sujeitos que 

constituem a comunidade escolar, mas, muitas vezes é ignorada e silenciada. Os debates sobre 

a questão etnicorracial que tomou força a partir da década de 1980, por pressão dos 

movimentos sociais organizados que travaram um combate à discriminação na escola aos 

grupos portadores de singularidades culturais, sejam elas históricas ou corporais, reconhecem 

alguns avanços, mas consideram que eles estão longe de alcançar o ideal. A luta se concentra 

na escola por entender que ela é o locus positivo para a aprendizagem sobre a diversidade e as 

questões específicas da população negra e indígena, “apontando-se a necessidade de formação 

de professores/as capacitados/as para trabalharem com a diversidade e combater a 

desigualdade”.(p. 52). 

 A diversidade, conforme Gomes (2011) pode ser entendida como construção histórica, 

social, cultural e política das diferenças, que realiza-se em meio às relações de poder e ao 

crescimento das desigualdades socioculturais e da crise econômica que se acentuam no 

contexto nacional e internacional. Não se pode negar, nesse debate, os efeitos da desigualdade 

socioeconômica sobre toda a sociedade e, em especial, sobre os coletivos sociais considerados 

diferentes por razões diversas, por exemplo, por questões etnicorraciais e de origem 

geográfica (regional).  

Esse último marcador de diferença mesmo, tem sua origem nas desigualdades 

econômicas regionais do Brasil e na forma depreciativa como essa diferenças econômicas e 

sociais são narradas e representadas para o imaginário da sociedade. Algumas dessas 

representações são repassadas pelo ensino de Geografia na escola e corroboram para a 

formação de representações negativas a determinados lugares e sua população, como consta 

no discurso dos professores ao comentar sobre o que presencia a respeito do Maranhão e dos 

“maranhenses”: 
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Quando o aluno que ele fala que ele é do Maranhão, né, que ele vem de outra 

região, que ele vem às vezes de outro estado, tem a forma diferente de falar, há uma 

grande crítica, dentro da sala de aula/ áh você nem é daqui, você nem é do 

Brasil, eles gostam de falar assim, principalmente quando é relacionado ao 

Maranhão/...(PE5). 

Eles não gostam de falar que eles vem do Maranhão. Não sei se é porque sobre o 

maranhense sempre tem aquelas piadas de brincadeirinhas de mal gosto, não 

tem?/ eu percebo que quando vem mais assim do lado do Tocantins, Goiás eles se 

misturam melhor...(PE6). 

Sobre o processo de estigmatização expresso nos enunciados Oliveira (2016), que 

estudou situação semelhante na capital Boa Vista (RR) diz que entre seus iguais, o indivíduo 

estigmatizado pode utilizar sua desvantagem como uma base para organizar sua vida, mas 

para consegui-lo deve-se resignar a viver num mundo incompleto. Neste, poderá desenvolver 

até o último ponto a triste história que relata a possessão do estigma. Trata-se de uma 

geografia da alteridade, de como as identidades são produzidas no interior dos sistemas 

culturais, ou seja, que dispositivos são acionados, por exemplo, para construir a identidade 

“maranhense” de forma negativa. Com isso não quero afirmar que as identidades depreciadas 

são formadas no espaço escolar, mas sim que nas relações na escola essas identidades também 

se constituem e muitas vezes são realçadas discursivamente em forma de discriminação.  

É importante ressaltar o que alguns estudiosos da questão da cultura na escola 

advertem sobre as narrativas sobre diversidade e diferença. Abramowicz et al. (2011) 

sintetizam muito bem esse preocupação quando dizem: 

 

A narrativa da nação diversa, de um povo diverso, gera materiais didáticos no 

campo da educação e não sabemos mais se falamos de raça ou de cultura ou de 

desigualdade social, ou de diferença. Assim ficamos em um campo nebuloso onde se 

obscurecem as diferenças, e também as desigualdades. De maneira que esta espécie 

de outro onde foram colocados e excluídos os diferentes, os racializados, colocados 

no lugar da doença e/ou do desvio e tratados como inexistentes, incivilizados, 

bárbaros, estranhos são de alguma maneira recapturados por uma rede denominada 

diversidade, e incorporados, ou melhor, incluídos, de forma que a diferença que 

anunciam não faça nenhuma diferença. (ABRAMOWICZ; RODRIGUES; CRUZ, 

2011, p. 93). 

É pertinente a preocupação das autoras com as consequências de esvaziamento 

político das duas noções, pois na atual fase do capitalismo o excesso de uso de um termo tem 

por objetivo invisibilizar e neutralizar o poder de resistência dos grupos que demandam 

justiça social, por exemplo, na escola. No entanto, quando essas noções são reivindicadas 

pelos sujeitos legítimos (portadores desses marcadores de diferença), elas tornam se 

instrumentos de potencialização das identidades.  O que não se pode aceitar é a estratégia de 

diferenciar para tratar com desigualdade. Assim como “não basta também reconhecer o direito 

às diferenças identitárias, como ocorre na tolerância neoliberal tão em voga, mas caberia 
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intensificar as diferenciações, incitá-las, criá-las, produzi-las”. (ABRAMOWICZ et. al., 2011, 

p. 96).  

Relacionando a questão com o espaço escolar onde a presente pesquisa foi 

desenvolvida e o ensino de Geografia, na prática, a alteridade, as identificações e 

diferenciações dos sujeitos etnicorraciais e com diferenças de origem regionais se dão em 

escolas marcadas pela pluralidade cultural. Espaço que apresenta características semelhantes 

às identificadas por Dayrell (1999), em outros espaços escolares descritos como ordenados e 

normatizados, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos e homogeneizá-los. 

Assim, percebe-se que o espaço escolar é atravessado por uma complexa trama de relações de 

poder entre os sujeitos envolvidos, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e 

estratégias individuais, ou coletivas, de transgressão e de acordos. 

1.3 Ensino, pluralidade cultural e justiça social no espaço cultural escolar 

 A historiografia da Geografia brasileira, conforme Silva (2009) evidencia as 

ausências e silêncios sobre determinados grupos no discurso científico. Perante essa falta, faz-

se pertinente a Geografia Escolar discutir e trabalhar as diferenças e identidades etnicorraciais 

e regionais de forma interseccionada com outras identidades no ensino, para assim, tornar 

visível uma série de questões sociais que têm sido discutidas no cenário cultural e político do 

país, e que pouco se ver no ensino da Geografia. 

As diferenças sejam de raça, etnia, religiosa, geracional, origem geográfica, ideologia, 

juntamente com outros aspectos marcam e constituem os sujeitos no espaço como humanos e 

plurais em suas identidades. Conforme Nunes (2014, p. 8), “a diferença produz espacialidades 

diversas e outras geografias [...]”. Nesse sentido compartilho com a autora de que o espaço é 

experiência corporalizada. Trazendo para o contexto da escola, o corpo é um importante 

elemento do espaço (espaço-diferença), que, indissociavelmente transforma e é transformado 

por esse. A espacialização do corpo constitui diferença no espaço da escola e é indissociável 

com a alteridade. 

O pleito pela valorização da pluralidade identitária está englobado na agenda dos 

Direitos Humanos, cuja característica é a de serem universais e sem distinção de espécie 

alguma. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 1948, está enfatizado que “a educação tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana e o fortalecimento do respeito aos direitos humanos [...]” 

(BRASIL, 2013, p. 105).  Nessa mesma perspectiva, na Convenção sobre os Direitos da 
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Criança, celebrada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 1989, está 

destacada “a finalidade de incutir no educando por meio da educação, o respeito ao meio 

ambiente natural, à sua identidade cultural e aos valores nacionais e de outras civilizações” 

(Idem, p. 106). 

Considerando essas preocupações universais, a riqueza cultural brasileira e levando 

em consideração que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) instituíram desde 1997, 

que as escolas devem conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 

brasileiro, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de 

classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais, o 

pressuposto do qual se parte é que ainda que a escola, conforme Silva (2014) seja um espaço 

geográfico de grande importância na produção das relações hierarquizadas entre as diferenças 

e identidades culturais, essa preocupação na Geografia Escolar é modesta, como percebe Ratts 

(2018), ao lembrar que a diferença é um temário que emerge na sociedade, é reconhecido por 

alguns/umas teóricos/as da Geografia, mas não diretamente da área de ensino e didática. 

Frente a essa ausência algumas perguntas, mesmo que não sejam respondidas aqui precisam 

ser feitas: Por que ainda não está nessa área? Por que a resistencia? Por que a neutralidade e a 

imparcialidade são encaradas como elementos do conhecimento e não do politico? 

Sem intenção de colocar a educação escolar e, muito menos a Geografia como 

redentoras de todas as dificuldades que a educação vive e as que já estão previstas para 

acontecer, num cenário de reformas com horizontes que segundo Del Gaudiu et al. (2017) 

tendem fortalecer a alienação,  pois está sendo imposto ao “sistema público de ensino, uma 

grande centralização aparentemente descentralizadora, ancorada, em discurso de eficiência e 

eficácia, associados aos exames nacionais e internacionais, que medem e qualificam a 

educação nacional” (DEL GAUDIU et. al. 2017, p. 2), entendo que a Geografia escolar dispõe 

de instrumentos teóricos e metodológicos para dar suporte à produção de discussões e 

proposições acerca de temáticas ainda às margens das narrativas geográficas, a exemplo da 

questão das diferenças etnicorraciais e regionais no ensino de Geografia no espaço cultural 

escolar.  

A escola, “como um dos mundos vivos que forma a Geografia” (MOREIRA, 2013, 

p.118) pode ser o lugar onde os conhecimentos geográficos que nela transitam por meio do 

ensino consigam alcançar camadas ideológicas na sociedade até agora pouca tocadas, visando 

desnudar sentidos naturalizados, por exemplo, o discurso de tratamento igualitário dado a 

todos/as os/as estudantes. Discurso que segundo Abramowicz e Oliveira (2006) funciona 

como dispositivo para que os agentes pedagógicos na escola acionem mecanismos de poder 
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que fixam um modelo de sociedade hegemônico e pune todos/as aqueles/as que dele desviam, 

mutilando a pluralidade cultural.  

Cavalcanti (2017), ao refletir acerca do ensino de Geografia e diversidade aponta 

algumas possiblidades de construção de conhecimentos geográficos escolares a partir dos 

significados que os diversos sujeitos envolvidos no processo de ensino atribuem a ela. 

Práticas alternativas sustentadas na perspectiva socioconstrutivista, que superem os 

“mecanismos de reprodução de conteúdos, a consideração de conteúdos como 

inquestionáveis, acabados, o formalismo, o verbalismo e a memorização”. (p. 66), em que 

as/os professoras/es desenvolvam atividades de ensino considerando a escola como um lugar 

de cultura e de diferença.  

Agir nessa concepção seria trabalhar como sugere Gomes (2006), para garantir que a 

escola e seu ensino seja igual para todos/as como direito social – que não se confunda com um 

currículo único a ser seguido por estudantes e professoras/es. Atuar dessa forma implica 

considerar que o currículo não está envolvido num simples processo de transmissão de 

conhecimento e conteúdos, pois, 

 

Ele possui um caráter político e histórico e também constitui uma relação social, no 

sentido de que a produção de conhecimento nele envolvida se realiza através de 

relações entre as pessoas. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (1995, p. 194), o 

conhecimento, a cultura e o currículo são produzidos no contexto das relações 

sociais e de poder. (GOMES, 2006, p. 31). 

 

Portanto, para o encaminhamento nessa direção, estou considerando o espaço cultural 

escolar e o currículo, territórios de disputas políticas, de controle social e de legitimação de 

poder, mas também de resistências e transgressões que, ao mesmo tempo, em seu caráter de 

lugar aberto se coloca enquanto uma possibilidade de vivência cotidiana, constituída por inter-

relações atravessadas por questões de poder, composto ainda “por uma multiplicidade de 

movimentos e ordens discursivas”. (SANTOS; ORNAT, 2014, p. 97).  

Considerando o papel que tem as ciências sociais em geral e em específico a 

Geografia, num contexto em que cada vez mais cresce a desigualdade social e educativa, Caso 

e Gurevich (2017), nos ajudam a pensar quando dizem que, 

 

[...] en un mundo cada vez más tecnologizado, estandartizado e instrumental, y sobre 

todo más desigual, las ciências sociales tienen mucho que aportar al debate acerca de 

la igualdad de oportunidades, para interrogar y discutir aquellas posiciones que 

ortogan un lugar central a las soluciones individuales, a la llamada meritocracia 

sustentada en el esfuerzo individual, y que situa los niños/as y jóvenes, asi como sus 

famílias, como responsables exclusivos de sus trayectorias escolares. Como ya 

señalara el sociólogo francês Dubet, es la idea de la igualdad de posiciones (y no de 

oportunidades) la que permite reconocer que los sujetos no parten de la misma línea 
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de largarda en una sociedade profundamente desigual. (CASO; GUREVICH, 2017, 

p. 190). 

 

A relação entre condições econômicas de vida e possibilidade de aprendizagem na 

escola é largamente comprovada. Assim como também é confirmado que todos os sujeitos 

escolares merecem e podem se desenvolver e aprender quando são assistidos de condições 

para isso. Esses insumos às potencialidades devem ir além de recursos materiais, precisam 

reconhecer e valorizar as diferenças e identidade que compõem o espaço cultural escolar, 

proporcionando assim, experiências de relações e aprendizagens não hierarquizadas que 

“amplien su universo cultural, enriqueça sus trayectorias educativas y mejoren su desempeño 

en escuela y en la vida”. (CASO; GUREVICH, 2017, p. 190-191). 

Ao refletir acerca das relações raciais na Geografia Escolar e os possíveis processos 

educativos de ensino como dispositivos para uma educação de equidade para as culturas e 

suas diferenças, Souza (2016) aponta o cenário que justifica a importância das iniciativas para 

uma educação antirracista e contra a permanência histórica da exclusão do outro diferente. 

Atualmente temos procurado discutir a questão etnicorracial no processo educativo 

das escolas de ensino básico a partir da geografia escolar, no sentido de evidenciar 

que se trata de uma possibilidade cara às políticas públicas educacionais que buscam 

combater a desigualdade e a exclusão social, do ponto de vista do recorte racial. 

Historicamente, sabemos que a sociedade brasileira perpetua a manutenção da 

desigualdade social, da discriminação e do racismo por meio de instituições sociais 

– incluindo a escola – (re)produzindo a pobreza, a desigualdade, os estereótipos 

raciais e as discriminações de gênero. (SOUZA, 2016, p. 5). 

O ensino de Geografia para futuros professores e professoras demanda abordagens que 

percebam, se preocupem e valorizem a pluralidade cultural que institui o espaço cultural 

escolar. Isso pensando em desconstruir e desnaturalizar as opiniões acerca das relações 

hierarquizadas: dominado e dominante, imperialista e colonizado, bonito e feio, branco e 

preto, rico e pobre, gordo e magro, que são naturalizadas por meio de estratégias discursivas, 

que levam ao silenciamento, à negação e a invisibilização do outro diferente.  

Tencionar que o espaço escolar torne-se um lugar que haja justiça social por meio de 

relações respeitosas e oportunidades iguais para os/as estudantes e demais sujeitos escolares, 

demanda mergulhos nas espacialidades discursivas e categorias discursivas que compõe os 

discursos docentes acerca das diferenças e identidades na escola, pois, assim, tornar-se-á 

possível identificar, monitorar, evitar e descontruir – quando ocorrer – situações de 

preconceitos e discriminações, que excluem os sujeitos que são identificados diferentes ou 

reivindicam sua diferença.  
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Já, alguns tempos atrás, é. Mas recentemente não, mas eu já, já assisti assim, alunos 

de chorar, de sair chorando, por exemplo, se algum aluno, fala alguma coisa, faz 

uma pergunta assim que o professor já falou, fica uma pergunta meio 

deslocada, a turma cai na rizada, fala você é doido ou é maranhense, né? Você 

chupa manga com sal ou é maranhense?/... (PE11). 

Imagino que, no discurso acima, parte do sentido de superioridade que uma cultura 

tenta impor as outras - como no caso das culturas do Centro-Sul brasileiro - tem origem na 

forma como os conhecimentos geográficos apresentam as economias de cada região: Centro-

Sul rico, industrializado, urbanizado, tecnológico, desenvolvido, já a Amazônia e o Nordeste 

como pobre, extrativista, região natural, despovoado, sem tecnologia e subdesenvolvido. 

Essas identidades econômicas são transferidas aos sujeitos pertencentes a essas regiões que, 

passam a serem significados pela identidade racial e pelo valor econômico, sendo que a 

identidade racial está totalmente vinculada aos estereótipos regionais, vide as piadas 

referentes a maranhenses, por exemplo, que estão relacionadas com o fato desses sujeitos  

serem ou terem ascendência negra. Assim, é possível pensar que colonialidade do poder é um 

elemento fundante deste regionalismo.  

Os temas da diferença/diversidade, conforme Tonini e Kaercher (2015) são 

controversos e fazem parte daqueles assuntos que na escola o corpo docente acha que não 

deve ser discutido porque “não está no livro texto”, e ou porque geram “discórdias” e, 

portanto, são temas de foro íntimo, familiar. Para esses autores, 

O conceito de diferença e desigualdade é central como crença de que a Geografia - e 

a escola em geral - pode contribuir no combate ao preconceito e na construção de 

valores éticos de solidariedade, respeito e afeto. [...] a escola e a Geografia podem 

contribuir para a ampliação da cidadania e a da precária democracia brasileira. 

(TONINI; KAERCHER, 2015, p. 55). 

Identificação, nomeação e exclusão são práticas espaciais e discursivas. Como tal, 

segundo Foucault (2008) são produzidas por sujeitos de poder em interação em algum lugar 

histórico-social onde o discurso é produzido. A escola e a Geografia podem ser esse lugar de 

enunciação
15

 de discursividades
16

 excludentes, mas também pode cumprir outro papel: o de 

ensinar a convivência pacífica, crítica e solidária a partir da valorização da pluralidade 

cultural que atravessa as relações de poder no espaço escolar.  

 As diferenças, por exemplo, etnicorraciais e regionais não figuram com grande 

visibilidade nos manuais escolares, tal qual os temas da economia, da população, a cidade dos 

                                                           
15

 Lugar histórico-social de onde se enuncia; logo, envolve os sujeitos em interlocução. De acordo com as 

posições dos sujeitos envolvidos, a enunciação tem um sentido e não outro(s). (FERNANDES, 2008, p. 17). 
16

 Discursos, oriundos de diferentes momentos na história e de diferentes lugares sociais. (FERNANDES, 2008, 

p. 36). Orlandi (2015, p. 66) apresenta a historicidade para falar de discursividade dizendo que “Sem dúvida há 

uma ligação entre a historia externa e a historicidade do texto (trama de sentido nele), mas essa ligação não é 

direta nem automática, é o vestígio mais importante dessa materialidade [...] ”. 
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transportes, etc., no entanto, elas surgem em conversas informais entre os/as estudantes, sendo 

assim, para que o tema não fique somente no nível do senso comum, é preciso que quem 

produz conhecimento em Geografia coloque as questões do preconceito e de racismo de 

forma organizada e fundamentada nos livros para que o professor e a professora encontrem 

segurança para dialogar sobre a questão de forma preventiva, não deixando que ele se 

expresse e machuque alguém primeiro para ser percebido e questionado.  

 O conhecimento geográfico nessa perspectiva faz com que as relações e 

representações de poder no espaço cultural escolar alteram-se, provocando o descortinamento 

e a desconstrução de narrativas como a da “geografia imaginativa de que os índios se situam 

em aldeias muito distantes dos centros urbanos, como se seu ambiente próprio se reduzissem 

a florestas e matas. Os negros são igualmente originários de um distante, vasto e misterioso 

território: a África”. (RATTS, 2010, p. 129). Reverter esses equívocos muda 

consequentemente o entendimento dos sujeitos, que passam a confrontar e a produzirem 

discursos e alteridades mais comprometidos com a justiça social no espaço cultural escolar. 

 Em sua reflexão acerca de “o mito das três raças e outras ideologias geográficas”, 

relacionados às relações etnicorraciais na educação e o interesse da Geografia para essa 

temática Ratts (2010) faz a seguinte constatação: 

Olhando para a geografia brasileira, podemos dizer que na vertente crítica que se 

tornou hegemônica, o que era rarefeito quase desaparece. Dizendo de outra maneira, 

os estudos acerca de grupos étnicos ficam restritos e tratam sobretudo da questão 

territorial. No entanto, no que se convencionou denominar de virada cultural ou 

humanista, os temas concernentes a negros, índios e outros segmentos etnicorraciais, 

assim como a mulheres e homossexuais, também quase não entraram em cena. 

(RATTS, 2010, p. 129).  

Frente a essa presença/ausência da discussão sobre as populações negras e indígenas 

na Geografia e em específico na Geografia Escolar, a pergunta “o que a Geografia pode 

contribuir com o debate da pluralidade cultural e a justiça social na escola?” faz todo sentido,  

pois segundo Souza (2016, p. 5), “a educação e a escola têm um importante papel no combate 

ao racismo e à discriminação de um modo geral, já que a formação das pessoas passa pela 

escola e ali os/as estudantes conhecem visões de mundo que podem orientar o seu 

posicionamento frente aos fatos e situações”.  

Diria ainda que a Geografia Escolar pode contribuir com a desnaturalização do que 

por natureza é cultural no espaço escolar, pois, seu modo plural de perceber as espacialidades 

e produzir discursos “possibilita atender demandas sociais e culturais que ainda estão muito 

tênues em suas ensinagens”. (TONINI, 2011, p. 197). 
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A Geografia Escolar é também em grande parte uma prática discursiva
17

.  Nela há um 

conjunto de normas espaço-temporais onde os discursos por ela produzidos sofrem 

influências das condições necessárias para que sejam ditos como o são. Ao referir-me às 

práticas discursivas, refiro-me também às práticas socioespaciais históricas. O lugar histórico-

geográfico em que os sujeitos enunciadores de determinado discurso encontram-se envolve o 

contexto e a situação que intervém a título de condições de produção do discurso. Não se trata 

da realidade física e sim de um objeto imaginário socioideológico. Sendo assim, na seção 

seguinte me proponho a caracterizar discursos, práticas e subjetividades que se encontram nas 

produções e representações dos/as estudantes realizadas nas aulas experimentais, nos 

encontros e diálogos com as identidades discentes no espaço cultural escolar.  

1.4 Representações da diferença e da identidade 

 

Conforme anunciei na introdução desta seção, por todo o corpo da tese apresentarei 

elementos que considerei relevante para tornar mais inteligível os meandros da pesquisa e 

seus espaços. Feitos estes esclarecimentos posso dizer que as espacialidades do trabalho de 

campo se deram em três espaços de produção discursiva: as entrevistas, o pátio da escola e a 

sala de aula com o/a professor/a. Os discursos presentes nesses espaços são imbricados e 

formam uma teia de sentidos. Informo ainda que, na AD os sentidos são dados pelo o analista 

a partir da sua formação teórica e cultural. Sendo assim, nas linhas que se seguem, conforme 

já anunciado, delinearei o concepções espaciais empíricas e teóricas. 

A escola que adentro, agora com a curiosidade e a preocupação de entendê-la – 

mesmo que parcialmente – é o espaço educativo que vem sendo desafiado diariamente pela 

pluralidade cultural que reivindica voz e protagonismo na produção, na divulgação e na 

aprendizagem dos conhecimentos para e com ela produzidos. É esse o sentido que percebo 

nas relações de alteridade no campo em que atuo diretamente, a Geografia Escolar.  

Esse quadro de desafios posto aos sujeitos escolares não significa que, por exemplo, os 

discursos estabelecedores de diferenças e desigualdades estejam sendo identificados e 

questionados. A situação do outro e a relação com ele ainda parece demandar patamares de 

formação para além da proposta de convivência harmoniosa com o diferente. Uma possível 

                                                           
17

 Prática discursiva, desde a teoria arqueológica (1969, 2008) vem definida como um “[...] um conjunto de 

regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e 

para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função 

enunciativa”. (FOUCAULT, 2008, p. 133). 
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colaboração para essa superação seria tomarmos a concepção de sujeito e alteridade 

baktiniana, sustentada na noção do “dialogismo”
18

. 

No interior da perspectiva dialógica cabe “o princípio de que será preciso sempre dois 

sujeitos – ativos e respondentes – um que ocupe o papel de locutor e o outro que ocupe o 

papel de interlocutor (eu e o outro)”. (BASTOS; GIONVANI, 2014, p. 210). É nessa forma 

de relação que se instaura a alteridade. Eu só existindo em razão/relação com o outro. Nesse 

caso o discurso do outro é uma condição da existência do eu. O eu somente existo na relação 

com o outro e o diálogo não é uma iniciativa ou concessão do eu. O diálogo faz parte da 

constituição do eu, é a condição sem a qual este não pode subsistir. (Grifo meu). 

1.4.1 No portão em horário de entrada na Escola no turno matutino 

 

Narro aqui minha alteridade condição de outro adentrando a escola escolhida para o 

primeiro dia de trabalho de campo da pesquisa. São seis horas e cinquenta minutos quando 

chego à frente da escola, onde os/as estudantes se encontram aglomerados aguardando o sinal 

para entrar por um único portão onde um jovem porteiro está posicionado de frente para os/as 

estudantes. Logo sinto que o outro, no caso eu pesquisador, o diferente não passa 

despercebido. “Embora não harmoniosa, em muitos casos, a relação de alteridade é 

constitutiva, e, portanto, necessária”. (BASTOS; GIOVANI, 2014, p. 210).  

Os olhares demonstram as curiosidades a respeito da minha presença ali. Não demorou 

muito dois estudantes perguntam se sou o novo professor da escola. Emerge aí uma primeira 

identidade a mim atribuída e externada: professor. Nesse momento se dá uma relação de 

alteridade: eu me constituindo por meio do olhar, da presença e do diálogo com o outro. O 

porteiro também me identifica como professor. Mas, pensando com Bakhtin, o ideal é que as 

limitações da identidade tenham seus horizontes alargados, que nossa identidade não ficasse 

restrita a um lugar institucional, marcado por hierarquias de poder. 

Colocado próximo ao portão de entrada percebo que um estudante é impedido de 

entrar por não está uniformizado como os demais. O porteiro é um dos enunciadores do 

discurso disciplinador adotado pela instituição escolar. Talvez o uniforme seja um dos 

                                                           
18

 Segundo Beth Brait (2012), Bakhtin e seu Círculo estabelecem três sentidos distintos de “dialogismo”: a) 

como princípio geral do agir -só se age em relação de contraste com relação  a outros atos de outros sujeitos: o 

vir a ser, do indivíduo e do sentido, está fundado na diferença; b) como princípio da produção dos 

enunciados/discursos, que advêm de “diálogos” retrospectivos e prospectivos com outros enunciados/discursos; 

c) como forma específica de composição de enunciados/discursos, opondo-se nesse caso à forma de composição 

monológica, embora nenhum enunciado/discurso seja constitutivamente monológico nas duas outras acepções do 

conceito. (p. 106). 
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dispositivos de poder e de controle da escola. O estudante foi mandado voltar para casa ali 

mesmo do portão. A diferença com que o estudante se apresentará no interior do espaço 

escolar não é permitida, pois escapa aos “dispositivos de identificação, de classificação e de 

normalização do discurso institucional”.  

Meu interesse por discursos produzidos pelos sujeitos não docentes em diferentes 

espaços de relações na escola visa perceber como se constitui a rede de enunciados acerca das 

diferenças e seus sentidos no espaço cultural escolar. Interessa-me entender como e em que 

circunstâncias os discursos são produzidos e a relação entre eles. Outro propósito que justifica 

também minha posição de observador junto ao portão da escola é o de perceber as condições e 

situações geográficas em que os discursos são enunciados no interior da instituição. No portão 

da escola o dispositivo do poder
19

 disciplinar institucional, por exemplo, opera identificando e 

permitindo quem está adequado ou não para adentrar ao espaço normalizado. 

Estou no pátio da escola em busca do movimento que lhe é peculiar e não em busca da 

“geografia dos corpos passivos, capturados pelos sujeitos da ciência”. Interessado na 

alteridade e em perceber como são as relações entre sujeitos escolares e suas espacialidades 

no espaço da escola, que enunciados marcam essas relações qual é a materialidade do poder 

na instituição escola.  

Durante algum tempo do trabalho de campo nesta pesquisa me ocupei em observar o 

pátio da escola com seus discursos. Entendo que os encontros no espaço escolar expressam 

relações de alteridade, esta entendida como a “relação do para-o-outro sem a qual o ser não é 

tendo em vista a sua inerente incompletude”. (BITETI, 2014, p. 64), relação que não deve ser 

construída a partir de hegemonias identitárias, mas sim como relação entre sujeitos, relação 

dialógica no sentido bakhtiniano. 

1.4.2 “Falas do pátio” da Escola: início de diálogos...  

 

 Com este propósito, ainda na primeira escola escolhida para observar e entrevistar 

as/os professoras/es, após apresentar o documento de autorização assinado pela Diretora da 

Escola e comunicar minha chegada ao Vice-Diretor, me dirigi ao pátio para observar e 

também conversar com alguns funcionários que por ali circulavam. Nesse diálogo, quando 

explico que estou ali para realizar uma pesquisa sobre diferenças raciais e etnicorraciais, ouço 

                                                           
19

 Um dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma: o dito e o não-dito [..]. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer 

entre esses elementos. (FOUCAULT, 1987, p. 244). 
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de um dos meus interlocutores, que acompanha um grupo de três estudantes “especiais” como 

tutor e o enunciado de que existem atualmente, muitos casos discriminatórios na sociedade e 

na escola é grande também a incidência. A maneira enunciativa de o interlocutor ressaltar a 

depreciação de algumas identidades não hegemônicas traz o sentido de que se trata de uma 

situação naturalizada na sociedade, e por que não na escola também.  

 Atuando como orientador no turno vespertino, o interlocutor passa a narrar o recente 

episódio do “menino branquinho” marca do corpo, identidade mencionada com todo zelo, que 

chegou à sua sala. O sentido de “branquinho” no contexto discursivo funciona como uma 

característica positiva, uma qualidade própria de uma das identidades hegemônicas 

discursivamente construídas no espaço escolar, como lembra Costa (2016). Conforme 

Cavalleiro (2001, p. 145), a escola é um espaço que reproduz o modelo de beleza branco-

europeia; professores/as se baseiam na cor da pele para diferenciar os alunos: “a moreninha”, 

“a branquinha”, “aquela de cor”. 

Continuando a narrativa o orientador explica que, ao apurar motivo das ofensas 

concluiu que o agressor racial “xingou o colega negro de macaco”. Aproveitei e perguntei que 

medidas ele tomou, a resposta foi que o mesmo tentou apurar a origem e razões da ofensa e 

acabou descobrindo que o garoto negro também havia feito uma brincadeira que não agradou 

o colega. O orientador não explicitou qual foi a brincadeira. Em função dessa brincadeira a 

forma de vingança encontrada pelo garoto branco então foi xingá-lo com insulto racial.  E 

justificou, mas que “no fundo eram só brincadeiras e desentendimento”. Ele fez o agressor 

prometer que nunca mais expressaria o tipo de comentário. Podemos significar a atitude do 

orientador como uma expressão da falta de formação/capacitação para lidar com a situação de 

forma problematizadora. 

O episódio acima narrado nos remete ao questionamento das/os pesquisadoras/es  a 

respeito das diferenças e relações etnicorraciais: como a escola lida com a diferença 

etnicorracial: a escola discrimina? Ou ela simplesmente não promove a igualdade 

intercultural? Eliane Cavalleiro (2001, p. 7), ao refletir acerca do racismo e propor o anti-

racismo na educação, ressalta que “nas escolas o racismo se expressa de múltiplas formas: 

negação das tradições africanas e afro-brasileiras, dos nossos costumes, negação da nossa 

filosofia de vida, de nossa posição no mundo... da nossa humanidade”.  

O espaço cultural escolar é constituído e constituinte de relações de poder, 

representações e práticas discursivas, esses três dispositivos conformam, segundo a 

perspectiva pós-estruturalista, a maneira “como entendemos/atribuímos sentidos às diferenças 

etnicorraciais, religiosas, geracionais, de gênero, de sexualidade, de conformação corporal, de 
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classe, entre outras”. Com isso não estou afirmando que a escola seja a única responsável por 

todas as subjetividades e representações que os sujeitos fazem da realidade. O que estou 

dizendo é que “os significados, inclusive aqueles sobre quem somos nós e quem são os 

outros, não são dados no mundo, não existem fora da linguagem, antes são produzidos em 

práticas discursivas e estão implicados com relações de poder”. (BONIN et al. 2016, p. 25). 

O espaço escolar possui uma narrativa visual, ela é constituída de imagens e textos 

dispostos em diferentes lugares, normalmente em murais, painéis, quadro de avisos, etc. 

Segundo Louro (2000), a escola, através de seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, 

aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que os sujeitos se reconheçam 

(ou não) nesses modelos. Nas escolas por onde realizei a pesquisa, poucos enunciados tinham 

as/os estudantes como autores/as. Interessava-me, ao observá-los, perceber como as 

identidades culturais com suas diferenças eram representadas nos texto-imagens. Me movia a 

“visualidade”  entendida em sua dimensão cultural em que “as imagens mudam de significado 

quando muda o entorno ou contexto em que são veiculadas”. (MARTINS; SÉRVIO, 2012, p. 

23). Essas imagens interessam ao geógrafo e à Geografia, pois além de recurso metodológico 

potencializador do ensino e de aprendizagem nesse campo, as imagens são textos que revelam 

nossas relações com e no espaço, em síntese, são conteúdos geográficos.  

1.4.3 Representações visuais das identidades etnicorraciais no espaço cultural escolar 

 

De modo geral, o material visual exposto como decoração, motivação e boas vindas no 

pátio da escola, são poucos nas sete escolas em que observei. Dentre elas elegia primeira 

escola (E1= Escola 1), onde iniciei a pesquisa como espaço representativo dos “enunciados 

murais das escolas”.  Entre os suportes visuais escolhidos identifiquei no mural de boas 

vindas, instalado na parede próximo ao portão frontal, a mais ou menos um metro e meio de 

altura, uma imagem com o desenho de um casal de crianças loiras brincando.  

Na escola E1 no turno matutino percebi que não há nenhuma frase relacionada com o 

conhecimento científico ou filosófico pelos espaços onde os/as estudantes circulam. Somente 

na sala de professores/as, uma frase atribuída a Nikos Kazantsákis, diz da forma romântica e 

ambígua como professores/as ideais ensinam, o que deixa subentendido que os/as docentes ali 

podem não ser os sujeitos ideais para ensinar. Uma segunda frase diz que “Educar é mostrar a 

vida a quem não a viu”, sem menção ao autor.  

Visitando os espaços da escola E1 percebi na sala de música mais um cartaz com duas 

crianças loiras anunciando as boas vindas: “nossa escola se alegra em ter você ente nós”. 
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Prosseguindo com a observação, agora no pátio, percebo que na entrada principal da escola há 

mais um cartaz com recado de boas vindas, ilustrado com imagens de um casal de crianças 

brancas (loiras). Olho a paisagem com os/as estudantes circulando no horário de recreio e 

identifico a diversidade etnicorracial por todo o pátio, principalmente alunos negros, brancos, 

pardos. Ao conversar com um funcionário que circula durante o recreio, pergunto se na escola 

há estudante Kayapó o mesmo me afirma que sim, mas em seguindo confirma com outro 

servidor que teve dificuldade para afirmar se são apenas dois estudantes naquele turno.  

Visualmente a maioria do corpo docente da escola nesse turno é de cor “morena” e 

parda. Há um fluxo de estudantes sendo trazidos durante as aulas e também no decorrer e após 

o recreio. Entre eles/as não há estudantes brancos/as. Um coordenador de pátio comenta 

comigo quando me aproximo: “os alunos são fogo, são terríveis”! Percebo um estudante 

indígena interagindo com outas crianças não indígenas de cor preta, a conversar e sorriem. 

 

                 Figura 4 - Representações etnicorracial e de gênero no espaço cultural escolar. 

 
                       Fonte: arquivo do autor, 2017. 

Esta representação contrasta com as características etnicorraciais da clientela da 

escola. Percebo, por meio de uma observação pelo pátio, que as representações sobre 

estudantes que decoram os espaços da escola são todas com imagens de pessoas brancas ou da 

formiguinha Smilinguido. O enunciado - emitido por crianças brancas – expressa a hegemonia 

não negra ou indígena na voz de comando e orientação. Quando a cor preta foi destacada em 

um mural, dois insetos (formigas) representaram crianças reais. Enquanto a frase atribuída às 

crianças brancas convocava para a crença nas capacidades individuais como uma forma de 

conquistar o que se deseja, a frase entre as formigas (crianças pretas), evoca forças naturais e 

a acomodação. 
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Figura 5 - Representação etnicorracial no espaço cultural escolar. 

 
                              Fonte: arquivo do autor, 2017. 

 

Em forma de fábula, as formiguinhas podem ser significadas como representação de 

pessoas negras, ou numa espécie de prosopopeia (antropomorfismo, animismo), em que o 

inseto formiga, ser irracional, inanimado, assume ações, qualidades e sentimentos que são 

próprios dos seres humanos (no caso os/as estudantes não brancos). Tal caracterização 

diverge, por exemplo, dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1997), que dizem que a 

escola é um espaço privilegiado para a promoção da igualdade e da eliminação de toda forma 

de discriminação e racismo. 

Em mais um exemplo, numa sala próxima à biblioteca um cartaz com crianças brancas 

loiras traz a seguinte frase: “Nossa escola se alegra em ter você entre nós”. É como se as 

crianças brancas estivessem dando as boas vindas aos demais estudantes, representando um 

papel institucional, talvez a fala do diretor ou do corpo docente. Que leituras podem fazer 

desse quadro, meninos e meninas brancos/as e negros/as?  

Nesse outro mural a seguir com letras grandes e douradas, instalado no corredor de 

uma Escola, espaço por onde todos/as circulam, mais uma vez um casal de crianças brancas (a 

menina loira), dá ordem em tom de autoridade exigindo a responsabilidade de cada um/a com 

o ambiente escolar. Percebe-se que os mesmos não estão uniformizados, uma das maiores 

exigências das Escolas visando homogeneizar os/as estudantes. 
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             Figura 6 - Representação etnicorracial no espaço cultural escolar. 

 
                       Fonte: arquivo do autor, 2017. 

 

Conforme Silva (2009), o espaço escolar, enquanto uma criação social, se faz de 

relações e funções próprias definidas socialmente. Sendo assim, o espaço de recreio tem como 

função promover a socialização por meio de relações interpessoais entre as/os estudantes. 

Nesse espaço-tempo de relações os sujeitos são também vigiados e controlados por um 

conjunto de normas visíveis ou não, por exemplo, a exigência da uniformização no vestuário.  

Durante o espaço-tempo do recreio percebi que as relações entre estudantes brancos e negros 

acontecem em grupos de conversas, brincadeiras de correr e abraços. Percebi também 

pequenos grupos ou duplas somente com crianças negras. No período vespertino durante o 

recreio avistei o único estudante indígena da escola. Ele interage com um estudante negro 

bem mais novo que ele e não “se mistura” muito com os demais no movimento do pátio.  

Na sala de professores/as, no turno vespertino encontro o “Livro de Ocorrência”, o 

popularmente conhecido “livro preto”. Assim como em outros espaços sociais, na escola a cor 

preta é significada como representação do mal, do negativo.  Esse livro funciona como um 

dispositivo de controle da disciplina. Nas relações cotidianas ele é, vez por outra usado como 

ameaça para se conseguir disciplina dos/as estudantes. Nele são registrados, principalmente, 

os casos de indisciplinas da escola. Noto que a maioria dos motivos de ocorrências são 

brincadeiras com palavras ofensivas entre eles. O registro omite que palavras são essas que 

geram tanto conflitos. Há muitas ocorrências registrando e informando que o/a estudante tal 

fez uma brincadeira ou falou algo que o outro não gostou, mas não menciona claramente o 

que foi dito entre os conflitantes. Percebe-se um silenciamento em relação ao conteúdo dessas 

brincadeiras orais entre eles/as. 

As escolas percebem, ou melhor, lembram dos indígenas nas datas comemorativas, o 

que é um indicador positivo mas não suficiente para promover relações culturais saudáveis. 
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Comemorações que servem mais para reforçar a ideologia da “democracia racial” do que para 

promover algum tipo de emancipação ou valorização do indígena enquanto sujeito real. No 

entanto, elas trazem o sentido de lembrar que o espaço cultural escolar é composta pela 

diferença pluriétnica. Nessas comemorações prioriza-se o espetacular, o exótico e romantismo 

em relação aos indígenas. Em uma das escolas percebi esse cartaz na sala das/os 

professoras/es fazendo alusão à “Semana dos Povos Indígenas”. Como se nota, a imagem do 

sujeito indígena ainda está fixada à natureza. 

 

 Figura 7 - Representações etnicorraciais dos povos indígenas no espaço cultural escolar. 

 
                       Fonte: arquivo do autor, 2017. 

 

Nota-se também na imagem a falta de elementos interculturais. Fixado ao lado de um 

mural de recados, esse cartaz faz parte dos discursos produzidos para a Campanha da 

Fraternidade 2017 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Fui informado 

que o mesmo foi trazido para a escola na ocasião da comemoração do Dia do Índio. Isso 

indica que, mesmo de forma tímida os/as docentes se preocupam em promover reflexões 

acerca da alteridade no espaço escolar, visando superar os estigmas e preconceitos. 

Pensando na alteridade pergunto a uma coordenadora de pátio qual é o tipo de piada 

que ela mais ouviu entre os/as estudantes e a mesma sem tentar lembrar muito, imediatamente 

responde: “são aquelas contra maranhense, a gente ouve muito. Só que os meninos não 

importam, levam na brincadeira, já acostumaram”, diz, naturalizando as manifestações 

ofensivas. Essa forma de alteridade nas relações espaciais revela sua complexidade e reflete o 

modo como a diferença se manifesta no contato do “em-si com o para – outro”, na coabitação 

do espaço, onde um grupo cultural se enuncia como superioridade e defensor de hierarquia 

cultural, expressando sentidos de negatividade nas piadas contra “maranhenses”. Num espaço 

que é locus da diversidade como o é o escolar, tais práticas se configuram “numa dinâmica de 
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relações e de tensões” (BITETI, 2014, p. 65), em que arranjos de poder se articulam na 

configuração das práticas discursivas ofensivas que permeiam e estremecem a alteridade dos 

sujeitos migrantes no espaço do Sul do Pará. 

A procura de compreender discursos e atitudes acerca dos encontros culturais e 

alteridades no espaço cultural escolar fui ao campo para vivenciar como observador 

participante algumas aulas de Geografia e, nelas ouvir, olhar e colher representações em 

oralidades e práticas pedagógicas com a temática da diferença etnicorracial e regional no 

espaço cultural escolar, e perceber nelas, as formas como professoras e estudantes lidam na 

prática com um conteúdo que aborda esse assunto. As interpretações dessas informações 

compõem a próxima seção. 
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SEÇÃO 2 – DIFERENÇAS E IDENTIDADES CULTURAIS NO ENSINO DE 

GEOGRAFIA  

 

Nossa existência, nossa identidade se dá no 

espaço. 

 

Nestor André Kaercher 

 

Esta seção se volta para especificidades da Geografia Escolar, ao mesmo tempo, ela é 

um encontro, de certa forma, comigo mesmo. A mesma evidencia traços específicos de 

práticas pedagógicas - que são também geográficas - no interior dos espaços de ensino de 

Geografia com a temática da diferença e da identidade, em duas salas de aulas do Ensino 

Fundamental Anos Finais. O quadro geográfico dessas práticas se compõe com as maneiras 

de ensinar docentes, que são constitutivas das suas formações e experiências, gentilmente 

compartilhadas conosco ao aceitarem participar da pesquisa e cederem suas aulas para serem 

observadas e analisadas. Compõe também esse painel, com igual relevância, os/as estudantes 

do 6º e 9º Anos, que muito voluntários/as e ávidos/as para aprender, participaram 

intensamente das aulas propostas por nós e desenvolvidas pelas professoras, abordando a 

temática em questão.  

Ademais, as observações e a geografia das aulas resultaram num corpus geográfico 

escolar discursivo composto de textos, imagens, notas, falas docentes e discentes, olhares, 

sons, cores, observações diversas, movimentos, relações, trocas, aproximações e 

estranhamentos, na perspectiva da alteridade, pois, conforme Geraldi (2005) é na tensão do 

encontro do eu de do outro que ambos se constituem. Permeando esse quadro estão 

interpretações das informações discursivas docentes construídas ao longo das entrevistas. 

A alteridade se faz necessária quando olhamos na condição de pesquisador para a 

fonte de conhecimento, no caso aqui a Escola e as práticas de ensino que nela ocorrem, pois 

estou de acordo com Straforini (2012) e Chaluh (2008), de que, o pesquisador deve buscar a 

alteridade a partir da condição de estranhamento, ou seja, para que se possa compreender o 

outro “é necessário que eu me apresente como estranho – e o caminho para isso não é a 

empatia nem a identificação com ele. A alteridade existe, o outro existe porque existe um 

lugar exterior, uma dissimetria, condições que me vão permitir compreender o outro” 

(CHALUH, 2008, p. 45). Isso implica compreendê-lo com a ética que os sujeitos e a relação 

exigem, ou seja, o encontro e a observação das práticas de ensino de Geografia no espaço 
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escolar exigem o que Bakhtin (2010) chamou de ato ético, que acompanha a situação de 

estranhamento necessária.  

Sendo assim, acredito que, para além do estranhamento, durante a “participação” 

procurei me libertar do olhar demasiadamente abstrato para com a escola, seus sujeitos e suas 

práticas e relações culturais, que conforme Straforini (2012, p. 59-60) “é fruto da distância de 

nosso processo de formação e também de nossas práticas enquanto professores e de 

pesquisadores”, e busquei para além de somente observar a aula em si, nos seus tempos-

espaços de ocorrências, procurei acompanhar os seguintes momentos que envolveram as 

práticas das professoras: concepção, planejamento e desenvolvimento da aula em sala, com a 

participação dos/as estudantes. Nesse percurso tivemos algumas participações mais diretas em 

alguns momentos das três etapas. Durante o desenvolvimento dos tópicos essas inserções, 

como observador e participante, ficarão evidentes. 

Ao todo, observei e participei de quatro aulas de Geografia com a temática da 

diferença e da identidade, em duas escolas de Ensino Fundamental diferentes, ambas fazem 

parte do conjunto de estabelecimentos onde as/os onze Professoras/es colaboradoras/es que 

foram escolhidas/os para participarem da pesquisa. Algumas dessas Instituições compuseram 

o recorte de espaços físicos e visuais - extra sala de aulas - observados durante a primeira 

etapa do trabalho de campo.  

Os principais critérios para escolher as duas escolas e as duas salas de aula 

consistiram, primeiro pela diversidade étnica, sendo que uma delas há um elevado número de 

estudantes indígenas e negros; segundo, pela auto declaração etnicorracial das colaboradoras, 

uma se considera branca e a outra negra e ambas migrantes e, o terceiro e quarto critério, foi o 

aceite em ceder suas aulas de Geografia para a aplicação do conteúdo da diferença e da 

identidade, e a disponibilidade das mesmas para reunirmos em horários extra sala de aula, 

para conversar e planejarmos as aulas. 

As aulas de Geografia contêm uma narrativa espacial. Nossa intenção em participar e 

observar as aulas sobre diferenças e identidades acontecendo ali, sob nossos sentidos ativados, 

era captar aspectos relacionais entre os sujeitos culturais - negros, indígenas, brancos, 

migrantes maranhenses e de outros lugares - envolvidos no espaço da realização das aulas, 

entre eles e os objetos, o espaço físico, nós, professores com nossas falas e a temática 

colocada em problematização para reflexão e representações dos discentes. Para Lefebvre 

(2006), as representações são um produto de certo processo social e histórico e podem ser 

desveladas por meio da reflexão e da relação com as condições de vida daqueles que as 

produzem.  
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 Consoante, me interessava ali o movimento, a produção de sentidos dados ao 

acontecimento didático e pedagógico, e não os/as estudantes como atores passivos no teatro 

das aulas. Para esse propósito o olhar e a audição desempenharam um papel importante, por 

meio deles puder perceber as relações e encadeamentos entre os diferentes elementos 

materiais e simbólicos no espaço das aulas. Posso dizer que, esses sentidos nos permitiram 

identificar “a distribuição e a ordem das coisas no espaço” (GOMES, 2017, p. 94), as relações 

entre eles e as representações dos/as estudantes acerca dos enunciados problematizados no 

espaço de ensino e estudo. 

Adotar o sentido do espaço escolar como político-aberto às possibilidades de outras 

construções relacionais, visando à justiça social, requer que o ensino de Geografia possibilite 

o desenvolvimento de competências
20

 e habilidades
21

. Sendo assim, a Geografia pode ser 

ensinada nas escolas de maneira que se construam modos de ver geograficamente com os/as 

estudantes, em que os mesmos signifiquem as diferenças culturais não como desvantagens e 

motivos de exclusão, mas ao contrário, como riqueza e possibilidades de aprender mais com o 

diferente.  

 2.1 – Ensinar geografia pela diferença: aprender com a alteridade no espaço cultural 

escolar 

 

É verdade que ensinar Geografia vai mais além do que adquirir habilidades para 

operacionalizar sistemas de localização de pessoas, objetos ou fenômenos geográficos. Penso 

que o ensino dessa disciplina, no contexto das escolas públicas de Redenção pode qualificar 

os sujeitos para perceber e problematizar as diferenças e seus posicionamentos no mundo, 

buscando alteridades justas frente às várias formas de relações estabelecidas no interior dos 

sistemas geográficos, perceber as simultaneidades dessas relações e as hierarquias de poder 

                                                           
20

 O conceito de competência nasceu e foi divulgado junto a outros conceitos diferentes: habilidades, destreza, 

capacidade, aptidão, padrão, objetivo, indicador, todos eles cresceram sob o amparo da necessidade de precisar 

as atuações práticas para avaliar os rendimentos, pela década de 1970. Tais conceitos foram utilizados – em 

princípio – pela psicologia e pela gestão empresarial para adotar atualmente alguns significados mais 

relacionados com o contextual, próximo do social, definido a partir da prática. A origem das competências para 

cumprir uma função avaliativa se relaciona com a exigência psicológica condutivista de identificá-las como 

“comportamento observável”. Essa origem das competências se manterá como uma das consequências mais 

condicionantes em sua história. (SANCRISTÁN, 2011, p. 116). 
21

 A habilidade é reconhecida como uma competência de menor alcance, enquanto que a competência se 

comporta como uma habilidade mais abrangente e mais complexa, assim, em determinadas situações uma 

habilidade pode ser uma competência a ser desenvolvida. Poderíamos, então, dizer que a habilidade diz respeito 

a uma capacidade adquirida, ou seja, saber fazer alguma coisa. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca 

de uma competência. (ANDRADE; COSTELLA, 2016, p. 111). 
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entre os sujeitos culturais que se relacionam no espaço escolar,  e ter atitude ética de 

questionar e tentar mudar as situações de injustiça social.  

Foi por acreditar nessa possibilidade e por pensar como Chaluh (2008, p. 12), de que, 

escrever uma tese “é mostrar caminhos, é dizer das minhas escolhas e das decisões que tive 

que tomar. E, mostrar caminhos é dizer dos outros, os meus outros da escola e também é dizer 

de mim”, que, na segunda etapa do trabalho de campo desta pesquisa, retomei o contato com 

duas das docentes de Geografia da Rede Municipal, que já haviam participado da primeira 

etapa das entrevistas, e propus preparar com elas uma aula em que a temática da diferença e 

da identidade fosse o conteúdo geográfico a ser ensinado. Diante da proposta, ambas 

aceitaram mais uma vez participar da experiência, agora tendo a colaboração da minha parte 

para planejar
22

 e providenciar os recursos necessários ao desenvolvimento das aulas. Notei 

que as Professoras se sentiram instigadas a buscar conhecer mais a temática.  

As deixei a vontade para colocarem suas dúvidas a respeito dos procedimentos que 

deveriam ser tomados a partir do momento em que as mesmas aceitaram participar da tarefa. 

Diante dos seus questionamentos fizemos os devidos esclarecimentos e combinamos as 

tarefas que caberiam a cada um de nós. Ressalto que essas conversas preliminares ocorreram 

em momentos diferentes, pois as aulas aconteceram em duas escolas em bairros distintos. 

Com a primeira professora conversei no dia quatro de junho e com a segunda na data 

seguinte, cinco de junho de 2018. A (Tabela 2) demonstra uma síntese do que ficou previsto 

para as aulas. 

Tabela 2 - Sequência didática diferenças e identidades etnicorraciais e regionais no 

ensino de Geografia. 

Temas Centrais Resultados esperados  
 

Sequência didática I (6ª Ano) 
Aspectos das diferenças e 

identidades na população 

europeia e do Brasil: identificar, 

conhecer e reconhecer para 

valorizar e respeitar. 

Expressões narrativas escritas e visuais sobre 

diferenças e identidades no espaço escolar. 

Espacialização etnicorracial em Redenção. 

Espacialização das migrações dos familiares dos 

estudantes do 6º Ano para o estado do Pará. 

Percepção das origens regionais dos estudantes e 

seus pais (6º e 9º Anos). 

Diferenças e identidades geográficas dos estados 

brasileiros segundo os estudantes do 6º Ano.  

 

Sequência didática II (9º Ano) 

Espacialização da origem da migratória da 

população da cidade de Redenção, Pará. 

                                                           
22

 O planejamento, segundo Libâneo (1994, 2013) é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos de sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e 

adequação no decorrer do processo. O planejamento é um meio para se organizar as ações docentes e também 

um momento de pesquisa e reflexão. 
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Diferenças e identidades culturais 

humanas e naturais no espaço da 

escola a partir do seu olhar: 

identificar, conhecer, reconhecer 

para valorizar e respeitar.   

 

 

Espacialização das migrações dos familiares dos 

estudantes do 9º Ano para o estado do Pará. 

Identificação das Origens regionais dos estudantes e 

seus pais (6º e 9º Anos). 

Representações das diferenças e Identidades 

culturais dos estados brasileiros segundo os 

estudantes do 9º Ano.  

Diferenças e identidades geográficas dos estados 

brasileiros segundo os estudantes do 9º Ano.  

Fonte: Informações da pesquisa de campo, 2018. 
Org. CARVALHO, J. R. de., 2018. 

 

2.1.1 Passos do planejamento da sequência didática em ensino de Geografia para a turma do 

9º Ano 

Combinamos as tarefas de preparação das aulas e, em função do pouco tempo da 

professora do 9º ano, fomos conversando sobre a sequência didática das aulas e seu conteúdo 

pelo celular no aplicativo Whatsapp. “Pegando carona” no conteúdo (A população europeia), 

previsto para as aulas da semana (que são três, e tivemos que pegar mais uma aula, pois 

precisávamos de quatro), introduzimos como tema “Geografia das diferenças” e como novo 

conteúdo “Aspectos das diferenças na população europeia: identificar, conhecer e reconhecer 

para valorizar e respeitar”, sendo que o Plano de Aula teve a seguinte sequência didática
23

, 

que foi adaptada da proposta de Gasparim (2007), “Uma didática para a pedagogia histórico-

crítica”, a “Didática” de Libâneo (1994; 2013), e pressupostos das teorias pós-críticas que, se 

distinguem das duas perspectivas anteriores pela “valorização das subjetividades, do primado 

do pessoal em relação ao social e da descredibilização das metanarrativas”. (PACHECO, 

2013, p. 11). 

    Quadro 1 - Sequência didática para ensino de Geografia 9º Ano. 

Data: 8 de junho 2018                               Horário: 13:30 às 15:00h  

          11 de junho 2018                              Horário:13:30 às 15:00h 

 

Tema: Geografia das diferenças                Ano: 9º 

Conteúdo: Aspectos das diferenças e identidades culturais etnicorraciais e regionais na 

população europeia e do Brasil: identificar, conhecer e reconhecer para valorizar e 

respeitar 

 

1 Informações sobre a importância e os objetivos das aulas  

 

Competências cognitivas e socioemocionais a desenvolver (Professora) 

 Relacionar as diferenças etnicorraciais e regionais aos diferentes fatores 

geográficos, como origem e nacionalidade, nível e renda e escolaridade, cultura, 

                                                           
23

 Para preservar o anonimato da Escola e da Professora colaboradora suprimimos seus nomes do cabeçalho do 

Plano de Aula. 
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marcas étnicas corporais, etc.; 

 Olhar o outro destituído de preconceitos etnicorracial e regional, se colocar no 

lugar dele numa relação de alteridade positiva e aceita-lo como ele é valorizando 

sua diferença. 

 

Habilidades a desenvolver (Professora) 

 Aprender pensar o espaço próximo e distante para nele agir com consciência; 

 Identificar semelhanças e diferenças entre os europeus e entre os brasileiros, e 

apontar por meio de registros escritos e relatos orais; 

 Reconhecer as características físicas e culturais do ser humano; 

 Respeitar e valorizar as diferenças positivas existentes entre as pessoas. 

 Perceber quando diferenças tornam-se dispositivos para gerar desigualdades; 

 Representar opiniões acerca do que aprendeu nas aulas; 

 Apontar soluções para os problemas discutidos durante a sequência didática; 

 Perceber e questionar as injustiças nas relações entre os diferentes sujeitos no 

espaço escolar. 

Procedimentos de desenvolvimento da aula  

(Adaptação da sequência didática proposta por Gasparin, 2007) 

 

2 - Prática social inicial do conteúdo (Professora.) 

 Apresentar o conteúdo: Colocar figuras de pessoasdentro do continente 

europeu no data show e, após os alunos observarem perguntar: por que será que 

a Professora trouxe essas imagens pra vocês visualizarem ? Quem pode 

responder o que eu perguntei? Por que estamos iniciando a aula com essas 

imagens? 

 Obs:Tentar captaros sentido das respostas dos estudantes (Observador). 

 Caso ninguém acerte a Professora fala: o assunto de hoje será os aspectos das 

diferenças e identidades na população europeia, pelo nosso olhar e pelo o 

olhar da ciência. 

3 – Problematização (Professora). 

 Será que éimportante estudar esse assunto? Porque? 

 Existem mesmo diferenças entre as pessoas? Quais são os tipos de diferenças 

que mais percebemos entre as pessoas? (anotar as opiniões individuais e as 

coletivas)? 

 Essas diferenças são naturais ou são criadas pelos seres humanos? 

 Será que há diferenças entre os europeus ? Quais por exemplo? Elas são cultural, 

econômica, física, racial, étnica, de origem geográfica ? 

 Diferenças são boas ou ruins ? 

 Podemos ver essas diferenças na paisagem europeia ? 

 E no espaço brasileiro, há diferenças? Aqui na escola? 

 Obs: perguntar o que os alunos querem aprender sobre diferenças. 

 Anotar as respostas dos alunos no quadro. (o observador pode ajudar) 

4 – Instrumentalização(Professora). 

 Explicações sobre o tema no data show. 

 Propor leitura e reflexão em grupo sobre o Percurso 10. (Formar 5 grupos e 

distribuir os tópicos do percurso entre eles.),   

 Abrir espaço para os alunos falarem sobre a leitura em grupo e outras 

experiências.  

 Instigá-los a perguntar, comentar, relatar experiências pessoais em suas práticas 
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espaciais com a diferença. 

5 – Catarse/avaliação (Professora e observador). 

 Aplicar instrumentos (folha com duas questões) para verificar o que os alunos 

retiveram da aula [Uma questão discursiva (texto discursivo ou poético) e uma 

questão para representação icônica (desenho)]. 

 Distribuir e orientar o preenchimento do mapa de divisão política do Brasil  

 Distribuir e orientar o preenchimento do croqui da área urbana da cidade com 

identificação da distribuição dos grupos etnicorraciais e também dos grupos 

migrantes. 

 A partir do mapa fixado na lousa, solicitar informações das origens migratórias 

dos estudantes e seus pais. 

6 - Prática social final do conteúdo/avaliação (Observador). 

 Perguntar oralmente qual é a importância das diferenças culturais da população 

europeia. Relacionar com as migrações para o Brasil no passado e atual (Anotar 

respostas e verificar postura de concepção). (Observador anota). 

Obs: Avaliar os alunos durante toda aplicação da sequência didática. 

Recursos pedagógicos 

Data show, caixa de som, not book, livro didático (percurso 10), folhas impressas e em 

branco (em média 50 ao todo), pincel para quadro branco, um mapa da divisão política 

do Brasil, um croqui do Plano Diretor da cidade de Redenção. 

Referências  

ADAS, Melhem, ADAS, Sergio. Expedições Geográficas. São Paulo: Moderna, 2015. 

GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2007.  

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE REDENÇÃO. Thema, 2005. 

 

SILVÉRIO, Valter Roberto. A diferença como realização da liberdade. 

ABRAMOWICZ, Anete et al. (orgs.) Educação como prática da diferença. Campinas 

– SP: Armazém do Ipê, 2006. p. 5-20.  
 

   Org. CARVALHO, J. R. de, 2018. 

2.1.2  Passos do planejamento da sequência didática em ensino de Geografia para a turma do 

6º Ano. 

 

Quanto à Professora do 6º Ano, o primeiro contato foi também via telefone celular. 

Após  ouvir o aceite, combinamos em reunir para planejarmos as aulas juntos, na Escola, seu 

local de trabalho. A partir desse momento mantivemos o diálogo, que segundo Chaluh (2008) 

significa entrar na corrente da comunicação possibilitando a construção de sentidos outros. 

Nos diálogos online a professora se mostrou bastante interessada tanto na temática quanto na 

possibilidade de “levar uma aula diferente”, disse-me Ela em uma das conversas. . Quando 

comentei que gostaria de trabalhar numa sala que houvesse mais estudantes indígenas, a 

mesma sugeriu a mudança de horário das aulas para que pudéssemos trabalhar com uma 

turma que tivesse este perfil.  
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Planejar a aula é preparar um conjunto de enunciados que se tornarão discursos 

durante o trabalho em sala. Este espaço pode ser considerado uma circunstância de 

enunciação, mas nossa preocupação de docentes, era também com as condições de ensino e 

aprendizagem, para que esta última se tornasse significativa, pois segundo Ausubel (1982), a 

aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às 

estruturas de conhecimento de um estudante e adquire significado para ele a partir da relação 

com seu conhecimento prévio. 

Sendo assim, nortearam nosso diálogo ao planejarmos, preocupações com o que os/as 

estudantes do 6º Ano poderiam saber sobre diferenças e identidades, questão que só pode ser 

parcialmente respondida no momento da problematização durante a realização das aulas. A 

priori, ficamos apenas com projeções baseadas nas experiências que a professora tinha com a 

turma. Uma dessas projeções era a de que a convivência e as relações com os colegas de sala 

e no pátio da escola se davam entre sujeitos culturalmente diferentes. A utilização do olhar 

como instrumento de diferenciação geográfica, foi também uma conjectura considerada 

durante nosso planejamento, que teve a seguinte configuração da sequência didática, que foi 

elaborada também, apoiada nos autores com quem dialogamos na elaboração do Plano do 9º 

Ano. 

   Quadro 2 - Sequência didática para ensino de Geografia 6º Ano. 

Data:12 e 13 junho de 2018                 Horário: 08:30 min. às 10:00 h. 

Tema: Geografia das diferenças                                         Ano: 6º  

Conteúdo: Diferenças e identidades culturais etnicorraciais e regionais no espaço da 

escola a partir do seu olhar: identificar, conhecer, reconhecer para valorizar e respeitar 

 

1 Informações sobre a importância e os objetivos das aulas 

 

Competências cognitivas e socioemocionais a desenvolver (Professora) 

 Identificar as diferenças e identidades etnicorraciais e regionais presentes no 

espaço escolar; 

 Aprender a respeitar e valorizar as diferenças etnicorraciais e regionais; 

 

Habilidades a desenvolver 

 Aprender pensar o espaço a partir da diferença e agir nele com consciência; 

 Perceber semelhanças e diferenças entre as pessoas; 

 Reconhecer as características físicas/naturais e culturais do ser humano; 

 Respeitar e valorizar as diferenças existentes entre as pessoas; 

 Expressar opinião escrita ou icônica sobre o as diferenças identidades presentes 

no espaço escolar; 

 Demonstrar noção do espaço urbano onde vive; 

 Perceber e questionar as injustiças nas relações entre os diferentes sujeitos no 

espaço escolar. 

Procedimentos de desenvolvimento da aula 
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(Adaptação da sequência didática proposta por Gasparin, 2007) 

 

2 - Prática social inicial do conteúdo (Professora). 

 Apresentar o conteúdo: projetar imagens dos próprios estudantes da escola no 

data show e, após os alunos observarem perguntar: 

por que será que a Professora trouxe essas imagens pra vocês observarem ? 

Quem tem ideia do que eu perguntei? Por que estamos iniciando a aula com essas 

imagens? 

 Capitar os sentidos que se aproximam da resposta nas falas dos alunos. 

 Caso ninguém acerte a Professora fala: o assunto é as Diferenças humanas 

culturais e naturais na terra pelo olhar escola. Ou seja, pelo nosso olhar e o 

olhar da ciência. 

3 – Problematização (Professora). 

 Será que é importante estudar esse assunto? Porque? 

 Há diferenças naturais na Terra ? Quais por exemplo? 

 O que as diferenças naturais do Planeta Terra têm a ver com nossas vidas? 

 Podemos ver essas diferenças naturais na paisagem ? 

 E entre as pessoas, aqui no espaço da escola, há diferença? 

 Diferenças de que? 

 Quais são essas diferenças? Elas são cultural, econômica, física, racial, étnica, de 

origem geográfica ? 

 Obs: perguntar o que os alunos querem aprender sobre diferenças. 

 Anotar as respostas dos alunos no quadro. (o observador pode ajudar) 

4 – Instrumentalização(Observador e Professora). 

 Distribuir o texto sobre as diferenças naturais e humanas e suas relações, para 

leitura em grupos de cinco alunos. (Pedir que cada grupo escreva sua opinião e 

uma pergunta sobre o texto, comentar/perguntar e entregar ao professor). 

 Abrir espaço para os alunos falarem. Instigá-los a perguntar, comentar, relatar 

experiências pessoais em suas práticas espaciais. 

 Durante o diálogo explicar os conceitos apresentados no texto com o data show 

(Tarefa do  observador). 

5 – Catarse/avaliação (Professora e Observador). 

 Aplicar instrumentos (folha com duas questões) para verificar o que os alunos 

retiveram da aula [Uma questão discursiva (texto discursivo ou poético) e uma 

questão para representar graficamente (desenho)]. 

 Distribuir e orientar o preenchimento do mapa de divisão política do Brasil 

 Distribuir e orientar o preenchimento do croqui da área urbana da cidade com 

identificação da distribuição dos grupos etnicorraciais e também dos grupos 

migrantes. 

 A partir do mapa fixado na lousa, solicitar informações das origens migratórias 

dos estudantes e seus pais. 

6 - Prática social final do conteúdo/avaliação (Observador). 

 Perguntar oralmente como devemos tratar as diferenças a partir daquele dia e 

anotar respostas.  (Verificar postura de concepção). (Observador anota). 

 Obs: Avaliar os alunos durante toda aplicação da sequência didática. 

Recursos pedagógicos 

Data show, caixa de som, Not book, livro didático (conteúdo 2º bimestre), vídeo clip 

(Respeitem meus cabelos branco – Chico César), folhas impressas e em branco (em 

média 50 ao todo), pincel para quadro branco, um mapa da divisão política do Brasil, um 
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croqui do Plano Diretor da cidade de Redenção. 
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2.1.3 A instância das aulas de Geografia 

 
 

Após expor os principais passos dados na construção das sequências didáticas que 

foram desenvolvidas durante as oito aulas, sendo quatro em cada uma das Escolas, passarei a 

descrever o perfil discursivo dessas aulas com enunciados da diferença e das identidades 

culturais e a resposta dos/as estudantes com/no interior delas. Os aportes da Análise do 

Discurso foram mobilizados para fazer a interpretação dos discursos registrados sobre as 

aulas. 

Segundo Claval (1999), a geografia que praticamos não é tão universal quanto nós 

imaginamos. No caso da Geografia Escolar essa afirmação faz todo sentido, haja vista que as 

pesquisas nesse campo, há muito vêm abandonando as metanarrativas geográficas em favor 

das especificidades das geografias locais. Trazendo para o contexto do ensino de Geografia na 

escola é notório que as práticas de ensino que os/as professores/as constroem, reconstroem e 

organizam, dependem muito da imagem que eles têm do meio, das técnicas, teorias e 

materiais didáticos que lhes permitem ter domínio sobre o espaço da sala de aula e o modelo 

de aula que eles/elas gostariam de desenvolver. Citando como exemplo, as aulas sobre 

diferenças e identidades que a professora ministrou e observei/participei, ela/nós, colocamos 

em movimento, uma série de crenças e saberes além do estritamente planejado, o que 

demandou redobrar a atenção para o que era a aula que havíamos pensado, e o que de fato 

acontecia em cada espaço da aula, em seu desenvolvimento prático.  

A ideia de formar um quadro de anotações, foi a sistemática que adotei para perceber e 

registrar a performance da professora no desenvolver e conduzir das aulas, que tiveram como 

conteúdo geográfico a temática da diferença e da identidade etnicorracial e regional e, a 

recepção/reação dos/as estudantes diante dos enunciados e discursos orais, escritos e visuais 

sobre o assunto. Sendo assim, elegi quatro dimensões a serem observadas: As características 
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(físicas, simbólicas, discursivas, relacionais, afetivas) do espaço cultural escolar no acontecer 

das aulas. A percepção espacial dos/as estudantes, da professora e minha, enquanto 

observador, participante e componente do espaço. A recepção que os/as estudantes deram ao 

conteúdo. O tipo de relações e interações que se estabeleceram entre nós, sujeitos culturais, 

durante as aulas e, entre nós e os objetos físicos e simbólicos. O estabelecimento desses 

lugares para observações teve caráter aberto, com a possibilidade de incluir outros que ao 

longo das aulas pudessem surgir.  

Quanto às competências e habilidades e os objetivos estabelecidos na sequência 

didática, as observações e descrições das respostas dos/as estudantes, serão organizadas em 

um subitem específico, já que, pensando em captar respostas materiais sobre os/as mesmos/as, 

elaboramos (eu e as professoras), uma atividade escrita com três questões que podiam ser 

respondidas com texto escrito, representação em desenho e o preenchimento de um mapa 

sobre os conteúdos das diferenças e identidades trabalhadas durante as aulas. Essas respostas 

formarão mais à frente, outro quadro que se constituirá no corpus discursivo fornecido 

pelos/as estudantes.  

Além dessa atividade, desenvolvemos ainda com os/as estudantes, uma tarefa de 

produção e representação cartográfica com mapas e croquis da divisão política do Brasil e da 

cidade de Redenção respectivamente, onde os/as mesmos/as expressaram seus conhecimentos 

geográficos acerca de migrações, etnias, identidade cultural e identidades em gerais, 

elementos culturais diferenciadores, e localização da espacialização dos migrantes na área 

urbana.  

Os resultados dessas atividades constam nas partes seguintes dessa seção e, os sentidos 

que a eles atribui comparecerão também na seção três, como parte das análises e argumentos 

em favor de outros conteúdos geográficos no ensino de Geografia para além daqueles de 

caráter canônicos. Estou de acordo com o pensamento de que “buscar a compreensão da 

realidade em suas múltiplas dimensões incide nas condições e formas de um “fazer 

geográfico” que se manifesta em signos e linguagens muitas vezes desconsideradas e 

despercebidas pelos geógrafos”. (KOZEL, 2008, p. 73). 

a) As características (físicas, discursivas, simbólicas, relacionais, afetivas, de poder) do 

espaço durante o acontecer das aulas.  

Para a Geografia escolar a sala de aula possui uma espacialidade. Na perspectiva de 

posição que Gomes (2013) trabalha, ela seria uma trama locacional associada a um plano, 

uma superfície ou volume. Espacialidade seria o conjunto formado pela disposição física 
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sobre esse plano de tudo que ele contém. Dito de outra forma, é o jogo de posições relativas 

de coisas ou fenômenos que se situam, ao mesmo tempo, sobre esse mesmo espaço. As salas 

de aula com as quais trabalhei comportam esse quadro geográfico, incluindo junto às coisas e 

fenômenos, os sujeitos discentes e docentes. Há uma ordem espacial no processo de ensino e 

aprendizagem na qual estamos inseridos, constituindo-o e sendo constituídos por ele ao 

mesmo tempo ao ensinar e aprender. Essa ordem compõe uma paisagem de onde estamos. Há 

no espaço da aula, uma porção de coisas materiais e simbólicas num jogo de posições 

relativas que também procurei observar, para além dos aspectos de ensino e aprendizagem 

sobre diferenças e identidades culturais. 

As duas professoras colaboradoras com a pesquisa nessa segunda etapa, deram uma 

dimensão de algo extraordinário para as aulas de Geografia “diferentes” que os/as estudantes 

teriam. Percebi que essa expectativa pairava durante a aula. Penso que, por esse motivo e por 

irmos utilizar projetor de slides, a professora da primeira aula, no 9º Ano, sugeriu que as aulas 

acontecessem na “sala de vídeo”, que também é chamada de “laboratório de informática”. As 

aulas aconteceram nessa sala, para isso, precisei agendar o espaço com antecedência. Na data 

marcada para as aulas, cheguei antes que a professora ao local para instalar os equipamentos 

previamente.  

Percebi que a sala possuía muitos objetos, dentre eles alguns computadores sobre uma 

bancada ao redor de das laterais e ao fundo da sala. À frente coloquei uma mesa com o 

projetor e os materiais impressos que iríamos utilizar nas aulas. As imagens preparadas para a 

ocasião foram projetadas num espaço em branco na parede à nossa esquerda. As janelas da 

sala são apenas ao fundo, a uma altura que não é possível alcançar. São janelas pequenas, com 

vidros opacos. Essa arquitetura exige que as luzes da sala sejam acesas mesmo durante os dias 

ensolarados, diferente das demais salas de aulas. 

Há dois cartazes na sala, um estimulando ter otimismo com a educação e o outro 

recomendando cuidados com o ambiente e os equipamentos. Na lousa há uma mensagem de 

boas vindas. As poucas mensagens e decorações da sala podem ser em função das máquinas, 

pois as tecnologias parece dispensarem algo mais que elas mesmas no espaço. Antes 

perguntei a um funcionário se havia algum cartaz, mapa ou decoração na sala, e ele me 

respondeu que não, pois o espaço “não era bem uma sala de aula”, o que trouxe o sentido de 

ser um espaço “neutro”, um espaço entre uma sala de aula convencional e uma sala de aula 

com o espaço sonhado por muitos de nós professores e professoras, dotado de todos os 

recursos pedagógicos e tecnológicos, disponíveis às nossas práticas de ensino diárias.  
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A percepção que tive, ao final, quando fui dirigido para a sala e nela adentrei, foi a de 

que realmente eu estava em um espaço diferente na Escola. A primeira diferença é climática, 

a sala – em função de ser completamente fechada – é climatizada por uma “central de ar” que, 

apesar de pequena consegue esfriar o ambiente mesmo quando está povoado de estudantes. 

Diferente das demais salas da Escola, que possuem apenas ventiladores como forma de 

amenizar o calor, o espaço da “sala de vídeo” em função da climatização torna-se uma espaço 

mais agradável para estudar. Se percebe isso quando os estudantes adentraram o espaço, quase 

todos/as esboçavam um sorriso que parecia de alegria e satisfação.   

A Professora trouxe a turma logo após o toque da sirene (modelo fábrica, enunciado 

sonoro, com o mesmo sentido para todos no espaço escolar), avisando o início das atividades 

de ensino e aprendizagem. Eu não havia organizado as carteiras para assento. Ao adentrarem 

à sala, os/as estudantes escolheram em qual local sentar e, em seguida alocavam sua carteira 

ali. Parece que alguns critérios influenciam na escolha do local escolhido para sentar durante 

as aulas: o conforto, a proximidade com quem se relaciona mais e a posição adequada para 

olhar para a tela projetada na parede. Gomes (2013, p. 6), ao argumentar sobre a importância 

do olhar na construção do modo geográfico de pensar, ressalta que, “como potenciais 

consumidores de imagens, nosso olhar, nossa atenção e nosso interesse são solicitados 

permanentemente [...]” para as imagens ou qualquer suporte que anuncie performance 

imagética.  

Nós, a Professora e eu, Professor/observador, só recebemos atenção inicial do restrito 

grupo que entrou por último na sala e teve que ocupar o espaço bem à frente, próximo à mesa. 

A Professora não fez nenhuma exigência de um arranjo de organização espacial das carteiras 

na sala, apenas levantou o tom de voz para pedir silêncio à turma. O mapa dos assentos ficou 

composto de pequenos grupos meio enfileirados (ordenados), a maioria formada só por 

homens e alguns mistos, homens e mulheres no mesmo grupo. Os homens sentaram-se quase 

todos do meio para fundo da sala. 

Muitas das conversas que consegui ouvir diziam respeito à minha presença ali, elas 

têm um sentido de estranhamento próprio da alteridade. Eu, na condição de pesquisador 

experimentei a sensação de tentar estabelecer o diálogo necessário com os sujeitos culturais 

que estavam sendo estudados. Nessa relação, me aproximei para depois me afastar, ou seja, 

entrar e sair, “colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o 

horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele [...]” 

(BAKHTIN, 2010, p. 22).  
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Enquanto pesquisador, ali na sala, ao lado da Professora, nós dois estivemos com os 

sujeitos estudantes produzindo sentidos dos acontecimentos observados de posições 

geográficas opostas e, em função disso, essa observação, segundo Chaluh (2008) está 

caracterizada pela dimensão da alteridade e, também dialógica, à medida que se tratava de 

uma relação/interação entre sujeitos envolvidos no processo de ensinar e aprender. Pensando 

ainda com Chaluh, nesse encontro, mesmo em um espaço de aglomeração, procurei perceber 

os sujeitos em suas singularidades, situando-os em suas relações interpessoais e com o espaço 

cultural escolar. 

Enquanto a Professora me apresentava como colaborador naquelas aulas, anunciando 

que teriam “uma dinâmica diferenciada”, segundo Ela, notei que o olhar da maioria era 

capturado pela luz da tela, que até o momento estava em branco, mesmo assim, gerava 

expectativa em quase todos/as. Notei que ninguém retirou o caderno da mochila, nem tinham 

porta caneta ou lápis nas mãos. A relação da Professora em termos de posicionamento 

corporal é assimétrica, a mesma se encontra em pé, enquanto os/as estudantes estavam 

sentados. Ao dirigir-se aos/às estudantes a verticalidade vai se diluindo enquanto ela media o 

ensino.  

No decorrer das aulas, eu também me levantei e falei com a turma de forma vertical. 

Enquanto enuncio algumas informações, percebo que há bastante interação entre os/as 

estudantes em diferentes níveis, vai do toque corporal à conversa baixa próximo ao ouvido, 

passando pela troca de materiais e solicitação de informações ou comentários sobre o 

conteúdo que a Professora acabou de apresentar no telão. Apenas dois estudantes, com traços 

negros ficaram fora dos grupos de afinidades. Até quando formamos os grupos de trabalho 

eles permaneceram sozinhos. Vale ressaltar que, a maioria da turma possui visivelmente 

traços negros na pele, fisionomia dos rostos e textura dos cabelos que expressam 

externamente a descendência afro-brasileira.  

 

b) Percepções dos sujeitos acerca do espaço das aulas. 

Na condição de observador participante é difícil acertar nas reais percepções que os/as 

estudantes tiveram das aulas enquanto elas aconteciam. O que escrevi aqui são conjecturas, 

levantadas a partir de gestos, expressões corporais, falas, olhares, silêncios e relações 

manifestos no transcurso das aulas naquela tarde de sexta-feira. A observação participante, 

conforme Martins (1996) permite ao pesquisador, inserido no contexto espacial da aula, 

"olhar" para o processo de construção e apropriação de conhecimento dos diferentes sujeitos 
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que constituem o espaço escolar, o que viabiliza perceber e analisar os detalhes sutis, os ditos, 

os silêncios e silenciamentos, no percurso do processo de ensinar e aprender.  

As impressões aqui apresentadas consistem num esforço de fazer um quadro, “com 

bordas não fixas”, do que pode ser significado como contexto de um espaço de relações e 

percepções no espaço de ensino e aprendizagem em quatro aulas de Geografia que teve a 

temática da diferença e da identidade como conteúdo.  

Vale ressaltar que, em função da rigidez em cumprir o planejamento da aula e o ensino 

dos conteúdos para cada aula, necessitei adaptar minha pauta de conteúdo previsto para 

aquelas aulas, inserindo a temática da diferença e da identidade de forma transversal. Mesmo 

assim, foi possível planejar e desenvolver uma sequência didática com esses conteúdos e 

abstrair impressões importantes sobre eles no espaço das aulas. 

Estou entendendo o espaço das aulas de Geografia como um acontecimento 

discursivo, com possibilidades para os mais diferentes sentidos. Sendo assim, logo de início, 

noto que os/as estudantes perceberam na Professora, ao iniciar a aula, que eles/as estão diante 

da autoridade docente que tem algo para lhes ajudar aprender um pouco mais de Geografia. A 

postura da Professora na condução das aulas não é de quem ensina àqueles que não sabem, 

mas de quem os/as ajudará a aprender para além do que já sabem numa perspectiva dialógica 

que, apesar da hierarquia estabelecida, procura conduzir o processo de forma que amenize o 

máximo as assimetrias.  

Dessa forma, fui convidado a dar minha contribuição nos primeiros momentos da aula, 

apresentando os propósitos do estudo, após a parte inicial que procurou criar expectativas em 

relação ao conteúdo, a partir de algumas imagens projetadas em uma parede da sala de aula. A 

forma de introdução da temática, seu próprio assunto e também como a aula foi iniciada, 

gerou um ambiente aberto ao aprender, a percepção que tive foi a de que havia expectativas 

nos/as estudantes para dialogar, expressar e debater acerca do que estava sendo proposto.  

A Professora trouxe no Plano de Aula (que ajudei a preparar), a proposta de construir 

uma parte que contemplasse o universo imagético. Para isso foi exibido um conjunto de 

“slides” entremeados por discursos explicativos vindos da Professora, o que culminou com a 

composição de uma narrativa visual, oral e gestual, que conseguiu alcançar a atenção de 

praticamente toda a turma, criando um espaço de silêncios, falas necessárias, explicações e 

constatações relevantes sobre o conteúdo da diferença e da identidade.  

A Professora apresentou, com razão, algumas dificuldades para conduzir a aula com 

esse conteúdo, demonstrando, como a mesma já havia apontado durante a entrevista na 

primeira etapa do trabalho de campo, que tinha pouca familiaridade com a temática das 
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diferenças e identidades etnicorraciais e regionais, pois durante sua formação, esse conteúdo 

não fez parte da matriz curricular. As poucas informações que a mesma possuía vieram de 

algumas falas de professores de forma transversal aos conteúdos durante as aulas da 

graduação e leituras ao longo dos anos de trabalho.  

Todavia, essa lacuna não a impediu de transitar, principalmente nas diferentes escalas 

que o conteúdo exigia para tornar-se significativo para os/as estudantes. Suas falas 

problematizadora iniciaram questionando a importância do tema, se ele era perceptível nas 

relações entre as pessoas, onde era possível verificá-los na paisagem e se a população 

europeia, conforme eles já vinham estudando, apresentavam marcas de diferenças, que marcas 

eram essas, quem as marcavam, e quais suas consequências em termos de alteridade, inclusão, 

exclusão, evidenciando que no jogo de diferenciação e identificação há relação de poder 

imbricada. 

 

c) Recepção dos/as estudantes ao conteúdo das diferenças e identidades: narrativas escritas e 

visuais 

A percepção de que havia uma expectativa latente se confirmou no momento em que a 

Professora problematizou a questão das diferenças, a nível individual, cultural, econômico, 

etnicorracial e de nacionalidade. O conteúdo da diferença foi trabalhado de forma 

interseccionada com a diversidade da população europeia. Simultâneo aos questionamentos da 

Professora, sobre as várias camadas da questão diferença, os/as estudantes respondiam e 

comentavam em voz alta o que havia sido questionado. Alguns levantavam a mão solicitando 

a fala, mas a maioria intervinha sem às vezes antes da Professora concluir a questão. 

Pensando em criar um ambiente onde todos/as pudessem ouvir as opiniões que estavam sendo 

elaboradas e expressas, pedimos, após a tempestade de respostas e comentários simultâneos, 

que fosse concedido o espaço de fala individual a quem tivesse interesse em falar. Nesse 

momento pairou um silêncio e, poucos/as estudantes retomaram suas falas, numa espécie de 

timidez oral. 

Normalmente durante as aulas, que só observei quando estive realizando a primeira 

etapa do campo, muitos/as estudantes solicitavam a saída da sala para ir ao banheiro. Na aula 

experimental aqui descrita, que durou noventa minutos ininterruptos, ninguém pediu para sair. 

Esse comportamento indicou que conseguimos envolver os/as estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem, ou seja, que a estratégia didática funcionou. Discursos e 

procedimentos didáticos entraram em sintonia com os corpos, tornando o acontecimento da 

aula um acontecimento contínuo, até porque, de acordo com Ferreira (2013), corpo e discurso 
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andam próximos. E isso não deve ser motivo de espanto. Afinal, corpo é tanto uma 

linguagem, como uma forma de subjetivação e, por isso mesmo, tem relação estreita com o 

discurso e a geografia.  

Durante a aula, o que observei foi uma certa harmonia na mediação docente com os 

demais dispositivos e enunciados que compunham a prática docente, que ali atuava 

desenvolvendo o processo de ensino e aprendizagem nos conhecimentos em Geografia, ação 

que segundo de Libâneo (s/d, p.7) tem como  núcleo a relação ativa do/a estudante com a 

matéria de estudo, sob a direção da professora. “O processo de ensino consiste de uma 

combinação adequada entre o papel de direção do professor e a atividade independente, 

autônoma e criativa do aluno”. 

Verifiquei ainda, dificuldades entre os/as estudantes na lida com o conteúdo da 

diferença, no sentido de percebê-lo e abordá-lo em escala, próxima e distante (internacional), 

por exemplo, falar de diferenças entre a população europeia e brasileira, comparando as duas 

sociedades e, também em perceber que, parte das diferenças culturais presentes na sociedade 

está representada no espaço da sala de aula. Ao mesmo tempo, notei demonstrações de 

entendimento acerca dos conflitos advindos em função da não aceitação das diferenças e que 

os mesmos gostariam que não existissem, como a mensagem escrita por um estudante durante 

o momento de avaliação e síntese do que foi refletido e retido sobre a aula: 

 

                        Figura 8 - Produção discursiva pelo fim do racismo. 

 
                            Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

                            Autoria de estudante do 6º Ano. 

 

O recado exigindo a não existência do racismo evidencia a recepção que o tema da 

diferença teve por parte desse estudante, possibilitando-o a refletir, desnaturalizá-lo e perceber 
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que não se trata de um tipo de sentimento e atitude condizentes com a justiça social na 

sociedade, por isso ser preciso dizer “não ao racismo”. Pode ter sido também, uma forma de 

denunciar – aproveitando que o assunto foi abordado na aula de Geografia – as situações de 

racismo que o mesmo tenha vivenciado no espaço escolar, nas relações culturais do dia-a-dia, 

e que ainda não havia tido oportunidade de verbalizá-la. O enunciado sobre diferença 

etnicorraciais e regionais, introduzido na aula - um deslocamento para além das narrativas 

hegemônicas - remeteu o estudante ao tema das diferenças etnicorraciais, marcas que, nas 

relações culturais entre os sujeitos em qualquer espaço, inclusive na escola, muitas vezes 

desperta sentimentos e atitudes de racismo.  

Argumentando acerca da ausência de estudos sobre a diversidade etnicorracial 

brasileira na Geografia, Ratts (2010) constata que os estudos acerca de grupos étnicos até as 

últimas décadas do século XX ficaram restritos e trataram, sobretudo, da questão territorial. 

No entanto diz o autor, “no que se convencionou denominar de virada cultural ou humanista, 

os temas concernentes a negros, índios e outros segmentos etnicorraciais, assim como a 

mulheres e homossexuais, também quase não entraram em cena”. (p. 129). Esse hiato em 

relação à preocupação da ciência geográfica com a questão etnicorracial envolvendo 

principalmente negros e indígenas padece do efeito histórico do período de escravidão em que 

diferentes formações discursivas e ideológicas se formaram e, uma delas – talvez a ideologia 

mais evidente e duradoura – é a de que a população negra e indígena são inferiores e 

desprovidas de humanidade.  

 Se refletirmos sobre como negros e indígenas eram representados nas narrativas 

geográficas sobre a constituição e a formação do povo brasileiro, visualizaremos a presença 

da memória discursiva colonizadora, construída acerca dos grupos étnicos
24

 no Brasil assim, 

 

Nesta geografia imaginativa, considerada não como falsificação, mas como 

representação, os índios se situam em aldeias muito distantes dos centros urbanos, 

como se seu ambiente próprio se reduzissem a florestas e matas. São como 

“orientais” numa terra ocidentalizada. Os negros são igualmente originários de um 

distante, vasto e misterioso território: a África. No Brasil, parte do Novo Mundo, 

igualmente exótico, misterioso e distante dos olhos europeus. Neste imaginário o 

                                                           
24

 Segundo Kabengele Munanga (2003), o conteúdo da etnia é sócio-cultural, histórico e psicológico. Um 

conjunto populacional dito raça “branca”, “negra” e “amarela”, pode conter em seu seio diversas etnias. Uma 

etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum; têm uma língua 

em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num mesmo 

território. A etnia não é ume entidade estática. Ela tem uma história, isto é uma origem e uma evolução no tempo 

e no espaço. Se olharmos atentamente a história de todos os povos, perceberemos que as etnias nascem e 

desaparecem na noite dos tempos. Visto deste ângulo, não seria errado falar de novas etnias ou etnias 

contemporâneas à condição que os que usam esses conceitos tomem o cuidado de defini-los primeiramente para 

evitar confusões com outros conceitos, etc. p. 12-14. 
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país seria, de modo genérico, mais indígena no Norte e Centro-Oeste, negro ao 

Nordeste e parte do Sudeste e branco ao Sul. No entanto, no senso comum 

geográfico praticamente não existiria mais índios nas regiões Nordeste (com 

exceção do Maranhão), no Sudeste e no Sul. Nas duas últimas regiões mencionadas 

a existência da população negra e quilombola era posta em questão (LEITE, 1996). 

Este quadro começa a ser revisto pela permanência por vezes incômoda dos 

“diferentes” e pelo reconhecimento muitas vezes tardio que alguns atores sociais 

hegemônicos fazem das identidades de grupos subalternos. (RATTS, 2010, p. 129). 

Percebe-se no enunciado a majoritária presença do “discurso do determinismo 

geográfico do século XIX, no qual a etnia é entendida pela conjugação das características 

físicas de um território geográfico” (TONINI, 2002, p. 100), com aspectos exóticos e a 

biologia humana. Se quinhentos anos depois a ciência – discurso formador de subjetividades e 

verdades – ainda percebe/invisibiliza negros e indígenas dessa forma, a opinião da população, 

inclusive a escolar sobre esses sujeitos é constituída da mesma forma ou pior, com 

atravessamentos dos interdiscursos
25

 oriundos do período da escravidão, como o interlocutor 

da pesquisa, PE7, na condição de sujeito discursivo explica (no recorte discursivo a seguir) 

sobre a presença do negro nas relações espaciais na escola: 

Agora, uma outra questão também, a gente observa muito, até mesmo nos 

comentários dos professores, né. É a questão da raça, em tese o negro dentro da 

escola, é mais aguçado pra briga, pra discussão. É porque eles se sentem 

também um pouco discriminados pelos os colegas, que colocam eles sempre 

como os bandidos da situação. Aconteceu uma coisa, foi esse neguim quem fez! 

Eles colocam. Então eles já têm essa ideia de que eles são é, é ...discriminados e 

ai partem pra ignorância também. Uma reação, uma reação ao sistema. (PE7). 

Na constituição do sujeito discursivo, das Formações Discursivas mais visíveis, 

apreendidas como interdiscursividade resultante do entrecruzamento entre a História, a 

experiência e o poder, etc., nesse enunciado temos: a questão das representações e de 

formação dos professores; imagem histórica do negro/a como violento; consciência que há 

discriminação contra o/a negro/a na escola; o sistema educacional discrimina o/a estudante 

negro/a; mas este/a não é um sujeito passivo diante das agressões; desde de cedo o ele/a já 

percebe a discriminação nas relações interpessoais no espaço escolar. Muitos materiais 

visuais, como no caso das escolas onde realizei observações e as entrevistas trazem apenas 

imagens de crianças brancas em seus murais. Como que reivindicando realidades mais 

inclusivas, o sentimento que o/a estudante deseja ver entre as pessoas foi expresso nesse 

desenho da (Figura 9). 

 
 

                                                           
25

 O interdiscurso é o conjunto do dizível, histórica e linguisticamente definido. O dizível refere-se ao já dito, 

exterior àquele que a pronuncia, apresentando-se como um conjunto de discursos na memória. (ORLANDI, 

1992, p. 89). 
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              Figura 9 - Produção discursiva pela paz entre as diferenças. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

Autoria de estudante do 9º Ano. 

 

Esse foi o outro tipo de sentimento e necessidade, expressos pela maioria dos 

estudantes diante da exclusão provocada pela discriminação, o preconceito e o estigma, 

muitas vezes motivados apenas por questões de diferenças etnicorraciais e regionais. A 

presença do conteúdo da diferença e a problematização do mesmo no sentido de 

desnaturalizá-lo nos discursos cotidianos gerais e no espaço escolar, cumpre o papel de se 

tornar referencial na construção de sentidos e interpretações culturais junto às relações 

interculturais no espaço escolar e na elaboração de alteridades justas diante do outro, 

deslocando-se do centro da identidade para a alteridade. 

Pensando com Carlos Moore Wedderburn (2007), em toda sua dimensão destrutiva, o 

racismo é uma modalidade de opressão que se constitui em variados tipos de discriminação 

contra os/as negros/as. Não há sensibilidade frente à falta de acesso, de modo majoritário, da 

população negra, aos direitos sociais mais elementares como educação, habitação e saúde. Por 

isso esse autor afirma que “a insensibilidade é produto do racismo”. (p. 11). 

Ao se expressar acerca das diferenças e identidades raciais no espaço escolar PE1 

admite que haja diferenças etnicorraciais na escola e destaca a presença negra quando diz: 

...existe sim, existe porque às vezes a pessoa, a própria pessoa que é negra ela se recua 

...tem pessoas que se discrimina né?/...  (enunciado afirmativo, mas externado em forma de 

pergunta para não se comprometer). Mesmo sem intenção, acaba responsabilizando os negros 

pelas diferenças que lhes foram e ainda são impostas, inclusive na escola. Enunciado que 

reflete influência de formações ideológicas que negam racismo na sociedade brasileira, e que 

as próprias vítimas são culpadas por sofre as agressões.   

Segundo Maria Aparecida (Cidinha) da Silva (2001), o professorado, em geral, não 

estabelece relações entre raças/etnia, gênero com a performance (cognitiva e relacional) 

dos/as estudantes no espaço escolar, e não percebem também como essa não percepção 

interfere na sua própria conduta. Mesmo não sendo intenção deste estudo tratar da questão 

cognitiva, vale ressaltar que as representações determinam as relações, os comportamentos e 
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as interações sociais”, (p. 66) e, quando aliadas a pouca formação formal, acerca do tema 

podem impedir que o/a professor/a faça intervenções corretas diante de manifestações de 

racismo no espaço escolar, como a insegurança expressa no fragmento a seguir: 

Eu não,... chego converso e tudo, falo que é falta de ética, não pode, éh::: ...como é 

que diz éh:: é racismo né/converso com eles sobre aquilo, o que que eles acham, 

acha se aquilo ali tá certo (   ) discriminar o próprio colega, do lado...(PE1). 

Diante da indagação de indecisão, “Como é que diz éh::: racismo né”, fica patente a 

necessidade de se convidar o professorado a refletir sobre as relações raciais e suas 

representações sobre elas, sobre o racismo que atravessa o meio social como um todo, 

inclusive o espaço cultural escolar, e sobre os mecanismos de produção e transformação das 

diferenças em desigualdades através de preconceito e discriminação. Essa demanda não 

significa desconhecer que muito se avançou nas políticas da identidade também no espaço 

escolar, desde que os movimentos reivindicatórios pelo reconhecimento e valorização das 

diferenças entraram em cena de forma coordenada e unificada.  

Retomando as interpretações da aula, logo no início, durante a apresentação dos 

objetivos estabelecidos para o conteúdo, foi possível notar expressões de dúvidas em relação a 

estudar Geografia e diferença juntas. No desenvolvimento da aula os/as estudantes 

começaram a se dar conta da geografia que existia na temática, de modo que, ao final, no 

momento da verificação de exemplos de aprendizagens, essa hipótese se confirmou, muitos 

desenhos e textos produzidos expressaram o entendimento geográfico de (movimento, 

relações, escalas, localizações, conexões, rupturas, conflitos, expectativas, ações, desejos, 

sonhos...), nos sujeitos, discursos e objetos. Essas representações serão apresentadas e 

contextualizadas a seguir. 

               Figura 10 - Representação de atitude extrema diante da diferença. 

 
    Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

    Autor: estudante do 6º Ano. 
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O tema da violência simbólica e física, imbricado nas questões de diferenças e 

identidades atravessa a memória espacial dos/as estudantes. Na (Figura10), por exemplo, a 

mensagem é muito representativa quando se relaciona ao contexto do racismo e da violência 

física contra a população negra, em específico a juventude. Uma imagem feita por um/a 

adolescente, sobre uma pessoa apontando uma arma para outra no quadro etnicorracial 

contemporâneo (de violência, sobretudo contra homens negros), demonstra que essa realidade 

atravessa as representações geográficas dos/as estudantes e que sua motivação pode ser 

relacionada à não aceitação da diferença etnicorracial presente na sociedade brasileira.  

A violência como uma marca do tratamento com as diferenças é um significado que o 

estudante autor do desenho tentou representar. Essa violência, principalmente, contra a 

população negra pobre, em meu entendimento, é parte de um processo histórico, em que a 

sociedade construiu relações sociais hierarquizadas a partir da classe e da raça. A cena de 

violência traz em sua expressão, além do ato ameaçador de eliminação do outro diferente, a 

atitude desprotegida e não reativa desse outro diante da ameaça, o que demonstra o quanto 

realidades assim fazem parte da espacialidade das pessoas negras no Brasil, o que demonstra 

que a questão etnicorracial deve constar nos debates da educação geográfica. 

A temática regional despertou interesse quando foi relacionada à migração nas 

diferentes escalas. A partir da (Figura 11), as representações acerca do tema trouxeram 

diferentes sentidos de interpretação. 

 

            Figura 11 - Noção de fronteira contra a imigração. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

Autor: estudante do 9º Ano. 

 

A fronteira evoca para além de outras questões, a questão do território.  A (Figura 11) 

evidencia as manifestações com frases como essa mostrada no interior do triangulo exigindo a 
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interrupção da migração. Contra o diferente que vem de outra região. Nota-se que a 

representação evoca um dos símbolos utilizado na sinalização de trânsito (indicando 

movimento), como forma de chamar atenção para a reinvindicação de exclusão. Outro sentido 

depreendido nesse tipo de situação é a atitude motivada por algumas identidades que 

partilham determinado local, de negarem a presença do outro imigrante como forma de auto 

proteção da diferença identitária, seu território, ao mesmo tempo em que tenta impedir a 

territorialização do outro estrangeiro. 

No contexto do ensino e da aprendizagem em Geografia, a representação sobre 

posições socioculturais que são contra a entrada de imigrantes em alguns locais, demonstra 

que esse tema perpassa as percepções espaciais dos/as estudantes, que o significa como uma 

forma de comportamento inadequado que evidencia a incapacidade de se colocar no lugar do 

outro e uma expressão de intolerância em relação à diferença do outro. 

Trazido para o contexto da cidade de Redenção e da escola, a questão da migração 

encontra as formas como o migrante “maranhense” é representado nos discursos que circulam 

pelos espaços culturais, dentre eles o escolar reiterando essa identidade e os estigmas a ela 

atribuídos. 

Indício de que as identidades são construídas através da marcação da diferença aparece 

no enunciado a seguir. Diferenças identificadas na origem regional e no corpo.  De acordo 

com Woodward (2014), parte dessa marcação se dá tanto por meio de sistemas simbólicos e 

representação quanto por meio de formas de exclusão social. Perguntado se há discursos 

discrimatórios contra a identidade maranhense em sala de aula meu interlocutor respondeu 

assim: 

Percebe, percebe, até assim os motivos né, dos meninos falar um com o outro, 

dizendo é porque ele é maranhense, professora, porque ele é maranhense/ 

Quando ele põe uma coisa na cabeça diz que o outro é maranhense, que tem a 

cabeça chata, colocando né, as coisas negativas. (PE9). 

Os discursos discriminatórios operam como fronteiras simbólicas e dificultam a 

territorialização dos sujeitos migrantes dessa região. A atenção à identidade no espaço escolar 

é uma recomendação oficial (PCN, 1997), que há duas décadas atravessa o currículo. A 

inclusão dessa demanda como política oficial foi resultado das reivindicações articuladas dos 

movimentos sociais reivindicatórios das diferenças e da academia. Nesse sentido o enunciado 

em leitura atende a diferentes interdiscursos ao reconhecer – mesmo que de forma 

naturalizada – como as relações espaciais, marcadas por um conjunto de produções simbólicas 

- são constituídas e constituem identidades. 
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Num outro campo de sentidos o enunciado traduz relações em que a identidade 

“maranhense” serve de justificativa para representar as diferenças - regional, corpórea, 

geográfica - de forma negativa. Ao mesmo tempo em que é uma identidade forjada pelos 

migrantes “sulistas” como estratégia de territorialização também simbólica no Sul/Sudeste do 

Pará, tem se tornado uma formação ideológica em que a representação sobre o outro, não 

“sulista” é carregada de atributos depreciativos. Tem-se conjugado a isso o preconceito racial, 

complementando o quadro de agência da colonialidade do poder visando à dominação. Silva 

(2010), ao tratar da migração para a região como mito fundador faz a seguinte consideração 

sobre essa disputa territorial no campo simbólico, principalmente.  

Destaca-se o tema da migração como objeto das lutas de representação que se 

trava(ra)m, desde a segunda metade do século XX, no sudeste do Pará, visando 

classificar e hierarquizar as relações socioculturais. A forma de apropriação desse 

tema sofre as injunções das concorrentes práticas de territorialização, bem como se 

constitui num (entre)lugar de produção de diferenças e relações de força entre os 

grupos de migrantes. (SILVA, 2010, p. 15). 

No caso das identidades migrantes para o Sul do Pará não são somente “sulistas”, mas 

também “nordestinos/nortistas/maranhenses”, sujeitos que nas representações “centrosulistas” 

foram agrupados na identidade “maranhense” e recebem os mesmos estereótipos  e  tipos de 

discriminações. Essa alteridade é que está reproduzida no fragmento discursivo de PE9, 

acerca de como a pluralidade cultural, as identidades e diferenças se manifestam no espaço 

escolar em Redenção. A foi lembrada e está representada na (Figura 12). 

 

  Figura 12 - Representação da intolerância contra imigrantes. 

 
     Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

     Autor: estudante do 9º Ano. 

 

Fenômeno constituinte das experiências espaciais contemporânea, as migrações têm 

um papel importante na formação de novos espaços, novas identidades e representações. No 

âmbito do conteúdo e das discussões que compuseram as aulas que deram origem essas 

expressões foi possível perceber associações entre racismo e migração que, quando se 
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aprofundou mais as conversas com a turma, percebemos que o termo racismo no contexto que 

os/as estudantes estavam utilizando se referia à xenofobia, sentimento de aversão a 

estrangeiros, ou seja, a identidades externa ao local de destino dos/as migrantes.  

Após um exercício de analogia entre migração internacional e migração regional, 

envolvendo a questão das diferenças e identidades, ouvimos conclusões de que a situação da 

identidade “maranhense” em Redenção abriga grandes distinções, por exemplo, do caso da 

população africana migrante para a Europa, ou seja, ambas são migrações, porém cada uma 

com suas especificidades. No caso regional brasileiro não há movimentos organizados 

tentando impedir a entrada física dos migrantes, as tentativas de impedimentos contra os 

”maranhenses” são de ordem simbólica, são contra a cultura que esses sujeitos representam. O 

que se observa é a dimensão territorial em ambas as escalas de migração. Tocados/as pelas 

consequências que atingem os/as migrantes, a defesa por uma convivência foi externada e a 

(Figura 13), sintetiza essa preocupação. 

 

                Figura 13 - Pela convivência sem racismo nos lugares. 

 
     Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

     Autor: estudante do 9º Ano. 

 

Esssa representação pode ser significada como as teias de relaçoes entre xenofobia, 

racismo, migraçao, lugares e política. Denota-se na imagem da mulher que protege o lugar 

com uma mão e com a outra tenta afastar o racismo, a expressão de possibilidade de que as 

pessoas podem ter atitudes de evitar o racismo/xenofobia,  criando condiçoes de convivências 

não excludentes.  As três estrelas sobre as pessoas diferentes de mão dadas suscita o 

significado de celebração, coroamento da convivência com alteridade. Existir espacialmente 

sem racismo/xenofobia.  

Predominou a ideia que situações de racismo/xenofobia obstrui o processo de 

adaptação do migrante à sociedade onde chega, e que migrar e integrar-se noutra cultura é um 

exercício frequentemente penoso e se constitui em preocupações que envolvem questões 
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geográficas. Aproveitando o contexto das discussões, ressaltamos (a professora e eu), que as 

constantes manifestações discriminatórias em relação aos “maranhenses”, que ocorrem na 

cidade e também na escola, demonstram não só o referido sofrimento humano, mas também 

uma modalidade de criar diferença e identidade para a partir delas estigmatizar e excluir 

pessoas. 

Dadas as condições de subalternidade históricas em que a população negra e indígena 

foi inserida no projeto de formação da sociedade brasileira, e como o desenvolvimento 

econômico se espacializou de forma desigual no território nacional, contribuindo para a 

formação de um imaginário social em que a brancura e a ascendência europeia é o ideal de 

beleza e de prosperidade material, o tema da identidade e da diferença encontra dificuldades 

para ser colocado como necessidade de reflexão na sociedade em geral e no espaço escolar, 

no entanto, ele povoa o imaginário e as representações dos/as estudantes, como foi 

representado na (Figura 14).   

 

     Figura 14 - Representado processo de diferenciação. 

 
     Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

    Autor: estudante do 6º Ano. 

 

A abordagem das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais na aula de 

Geografia como experimento didático-pedagógico serviu para despertar a atenção dos/as 

estudantes para essa realidade no espaço escolar, e para que eles/as percebessem a pluralidade 

cultural que constitui suas espacialidades e que, sobre ela recai a responsabilidade de garantir 

a inclusão de todos/as numa convivência de valorização das diferenças. A representação da 

(Figura 14), evoca o sentido da pluralidade cultural e do olhar que a percebe no espaço de 

relações na escola, e que, para além de percebê-las é necessário pensar sobre ela, ou seja, não 

entendê-la simplesmente como apenas uma realidade natural.  



136 

 

O fato de crianças perceberem que as diferenças produzem, circulam e ocupam 

determinados espaços na escola e nos demais locais de suas convivências, tornou-se um 

exercício de pensar geograficamente o espaço-tempo humano e cultural e, demonstrou, na 

forma em que cada imagem do diferente foi colocada em um quadro, tanto a necessidade 

individual de se estabelecer territorialmente, quanto à maneira separada espacialmente que 

essas diferenças se apresentam para nosso olhar e nossa percepção sobre o espaço.  

Retornando à questão da migração e dos preconceitos que ela suscita em muitas 

pessoas, a mesma foi introduzida em sala de aula a partir de uma escala macro, no continente 

europeu, até alcançar a local, envolvendo as diferentes origens migratórias da população que 

habita Redenção, dentre elas os “maranhenses”, alvos de estereótipos e preconceitos 

expressos nos mais diversos repertórios de piadas. Segundo Silva (2017, p. 83), “nas piadas, 

geralmente veicula-se um discurso não assumido oficialmente. Os espaços sociais de 

ocorrência da manifestação do riso – espaços informais ou institucionalizados – podem ser 

usados para transmitir mensagens ofensivas disfarçadas de brincadeiras”. O trânsito cognitivo 

entre essas duas escalas espaciais e de problemas, foi operacionalizado pelos/as estudantes 

com alguma dificuldade. Essa lacuna foi detectada a partir de algumas narrativas escritas que 

localizaram a questão da migração mais na Europa do que em Redenção. Quando a 

localização não se referiu à Europa, foi feita de forma genérica, solta espacialmente, sem 

localização, como pode se ler na (Figura 15). 

                  Figura 15 - Sentidos de diferenças: captando sentidos. 

 
                     Fonte: Sequência didática sobre diferenças e identidades, 2018. 

                     Autor: estudante do 9º Ano. 

 

Nesses discursos, a migração e seus sujeitos em movimento, comparecem vítimas da 

carga da estigmatização, dirigida a eles pelos europeus, de algo ruim e negativo, sob uma 

alteridade excludente. Os/as estudantes perceberam que, a causa disso está na diferença 
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estigmatizada que o migrante é alvo. A diferença, positiva ou negativada em si, deriva da 

sociedade, porque, em geral, antes que uma diferença seja importante ela deve ser 

coletivamente conceptualizada pela sociedade como um todo.  

Quando a diferença imprime estigma que deteriora a identidade, por exemplo, no caso 

dos imigrantes europeus, as vítimas são duplamente desterritorializadas, pois perdem seu 

território pátrio e o estigma corrói a territorialidade cultural e suas identidades.  Notei que, de 

certo modo, os/as estudantes fizeram essa leitura geográfica da perda de território e das 

dificuldades para uma nova territorialização, mesmo que provisória. Um estudante expressou 

assim, na (Figura 16), a condição de aprisionamento físico e simbólico do sujeito imigrante. 

 

Figura 16 - Representação discursiva do aprisionamento físico e simbólico do imigrante. 

 
                           Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

                          Autor: estudante do 9º Ano. 

 

Diferente da abordagem convencional que o tema das migrações enuncia no manual 

didático, com um viés das narrativas da colonialidade do saber, em que a Europa continua 

sendo o lugar desejado, sem mostrar que as causas históricas – colonialistas – são fundantes 

do processo de migrações que ocorrem em contextos mais recentes para aquele continente, a 

aula ministrada com o 9º Ano trouxe uma perspectiva a partir da diferença que gera injustiça 

social, problematizando discursos hegemônicos que marcam a formação do pensamento 

geográfico junto aos/às estudantes.   

 

d) Relações e interações estabelecidas entre os sujeitos e, entre estes e os objetos durante as 

aulas como expressões geográficas de aprendizados e resistências 

 

Segundo Dayrell (2008), a Escola é, institucionalmente, regida por um conjunto de 

normas e regras, que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. A lógica de 

normatização e controle é muito evidente no espaço da sala de aula. No entanto, como 

nenhum sistema cultural e de poder hegemônico é capaz de eliminar por completo, as 
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possibilidades de resistências, na complexa trama de relações sociais entre os sujeitos 

culturais envolvidos nas aulas, que incluem alianças e conflitos, imposição de normas e 

estratégias individuais, ou coletivas, de transgressão e de acordos, do meu lugar de observador 

e participante, foi possível identificar diferentes formas de atuação de escape nas “brechas”
26

 

do sistema. 

Iniciando pelo espaço da sala, que não é a convencional da turma, diria que é “uma 

sala especial”, os/as estudantes tinham consciência disso, mesmo as carteiras não estando 

organizadas, a turma não tentou formar somente filas de cadeiras, como ocorre normalmente 

nas aulas no dia-a-dia. A sala tem formato quadrado, mas os/as estudantes organizaram o 

espaço dos assentos em semicírculo com grupos e algumas filas no interior. Houve uma 

intensa troca de conversas entre os/as adolescentes que estavam em maioria formando trios. 

Ninguém entrou sozinho/a. Quase todos/as me cumprimentaram com um formal boa tarde. A 

Professora foi quase a última que adentrou a sala. A mesma carregava nos braços, três 

volumes de livros didáticos, um caderno e uma bolsa com objetos pessoais. Cumprimentamo-

nos, sob os olhares da turma, já a maioria sentada.  

Em meio à circulação dos/as estudantes e professores na escola e em sala de aula, 

coisas e objetos participam como signos e linguagens no processo de comunicação durante o 

tempo e no espaço das práticas de ensino. Dentre esses objetos e coisas percebidas nas aulas 

no 9º, estavam aqueles/as de uso pessoal dos/as estudantes e professores, os/as fixos no 

espaço e os com possibilidades de mobilidade. Os/as estudantes ao adentrarem à sala portam 

mochilas com cadernos, canetas, lápis, livros, aparelhos smartfone, todos objetos que 

contribuem na mediação do estudo e da aprendizagem. As famílias investem na aquisição 

desses materiais e os/as estudantes depositam uma considerável carga de afetividade neles, 

que vai desde a defesa como propriedade até zelos com a conservação, como percebi durante 

o período que estivemos juntos. Esses objetos revelam diferenças de gênero, condição 

econômica, emocional, expectativas, habilidades de manuseio e outras subjetividades que com 

certeza ainda são muitas.  

Quanto aos demais objetos e coisas que compõem o espaço físico da sala, as cadeiras 

são as mais disputadas. Ao entrarem houve uma criteriosa procura por carteiras que 

apresentavam sinais de melhor conservação e limpeza. Muitas dessas já são marcadas com 

riscos, desenhos e até mesmo alguma fratura feitos por estudantes. No entanto, todos gostam 

mesmo é de se acomodar em carteiras bem cuidadas. Talvez as ações contra a conservação 
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 Conforme o Dicionário Houaiss, brecha significa abertura acidental ou proposital, em obstáculo natural ou 

artificial, rachadura, fenda [...], momento oportuno, chance, possibilidade. 
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das cadeiras seja uma das formas de resistência ao engajamento nos rituais da escola
27

, tanto a 

nível macro, como micro.  

McLaren (1991), em seu trabalho etnográfico numa escola religiosa no Canadá 

constatou alguns comportamentos que, de forma análoga, podem ser percebidos em outros 

espaços escolares. Lá o autor contatou que “a própria existência das normas escolares e seus 

símbolos compartilhados intimidavam os estudantes [...]. A sala de aula com suas dimensões 

simbólicas semelhantes a uma hidra, se tornavam um território altamente contestável”. (p. 

201).  

O espaço cultural escolar – como os demais – segundo Bachelard é construído, 

constrói e fala. Foi na relação dos/as estudantes com os objetos, principalmente os 

permanentes na escola, que percebi algumas construções e falas do espaço, presentes em dois 

tipos de afetos durante as aulas, em certa medida contraditórios: a relação de cuidado e a 

relação de desprezo. Alguns objetos, como as cadeiras, a bancada de computadores e o 

próprio ambiente que constitui a sala, sofreram durante as aulas, algum tipo de desprezo, 

dando sentido de rejeição à aula e seu espaço por alguns momentos.  

2.2 – Diferença etnicorracial no espaço cultural escolar  

 

Para Leal (2015), a gênese da Geografia Escolar brasileira é eurocêntrica, tendo em 

vista que o ensino de Geografia no Brasil é resultante do colonialismo europeu, ressaltando-se 

a influência da Geografia Escolar alemã e francesa. Anterior a essas duas influências, tem-se a 

origem do ensino de geografia com os Jesuítas no século XVI
28

, responsáveis pela introdução 

da educação escolar em terras brasileiras. Transferiram ao país um sistema educacional 

moldado tipicamente nos padrões europeus, sendo que o papel destinado ao ensino de 

Geografia nesse período era o de apenas oferecer uma cultura geral aos estudantes, tendo 

como interesse atender a geopolítica do Estado Nação e o controle social. 

Ainda sobre o assunto, para Lia Fialho et al. (2014), a Geografia ensinada até hoje foi 

influenciada pelas correntes do pensamento geográfico geral de tal maneira que, ainda no 

século XXI, características oriundas do tradicionalismo se perpetuam na práxis pedagógica do 
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 Em seu livro “Rituais na Escola: em direção a uma economia política de símbolos e gestos na educação”, Peter 

McLaren explica que adotou a perspectiva do ritual em suas pesquisas com a educação levando a sério os 

conceitos de poder e dominação, que considera o ritual uma produção cultural construída como uma referencia 

coletiva ao simbólico e à experiencia localizada da classe social de um grupo. (McLAREN, 1991, p. 30).  
28

 Embora a Geografia seja vista como ciência só a partir do final do século XIX, há muito tempo denominavam-

se de Geografia os estudos que abrangessem os fenômenos que interferiam e aconteciam na superfície terrestre. 

(TONINI, 2002, p. 21). 
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docente, interferindo diretamente na aprendizagem do/a estudante. As causas dessa 

permanência não pretendo apresentar aqui, até porque elas são extensas e profundas. 

Inserida nesse contexto, pode a escola educar para a justiça social? O que a Geografia 

Escolar pode abordar para a promoção da justiça social? Não há resposta definida para essas 

questões. O que há são possibilidades de inserção de conteúdos e operacionalizações didáticas 

que problematizem determinadas construções culturais estabelecidas na sociedade e que estão 

presentes no espaço escolar, como por exemplo, as diferenças etnicorraciais e regionais. 

Tendo esses tensionamentos o intuito de construir e analisar experiências empíricas com essas 

possibilidades foi que realizei, juntamente com professoras/es de Geografia uma série de 

sequências didáticas com essa temática, que estou explicitando e descrevendo neste item.  

Em todas as sequências didáticas meu espaço de referência inicial foi o espaço cultural 

escolar, particularmente a sala de aula. A partir dele fiz relações com outros espaços e levantei 

um conjunto de informações geográficas interessantes, que emergiram a partir de 

oportunidades estendidas aos estudantes para que identificassem a localização, dos grupos 

etnicorraciais da cidade de Redenção, a partir dos seus espaços de vivências e experiências 

geográficas na e com cidade.  

Após termos problematizado as diferenças que compõem os diversos espaços 

culturais, dentre eles o escolar em duas aulas anteriores, e eles/as (estudantes) terem 

expressado suas opiniões de forma escrita, oral e em desenhos, os convidamos a identificarem 

em um mapa do perímetro urbano, como estavam distribuídas na cidade as diferentes etnias 

que eles haviam comentado nas aulas passadas. O resultado está expresso na (Figura 17), 

evidenciando que, por menor que seja a idade dos/as estudantes, quase todos – 20 de um total 

de 25 - demonstraram habilidades de percepções das diferenças etnicorraciais e noções de 

onde estão especializadas na malha urbana formada pelos bairros.
29

 De posse desses dados 

organizei o croqui com a localização e a distribuição espacial das etnias, segundo as 

representações dos/as estudantes.  

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Na toponímia popular não se utiliza o termo bairro, mas sim o termo setor. Durante as aulas, em algum 

momento eu mencionei a palavra bairro para exemplificar algum as repartições do espaço físico urbano e ouvi a 

professora comentando individualmente a um estudante que eu falava dos setores, que ambos eram sinônimos. 
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Figura 17 - Espacialização etnicorracial na cidade de Redenção, Pará, segundo os/as 

estudantes do 6º e 9º Anos. 

 
Fonte: Plano Diretor de Redenção, PA, 2005 e Pesquisa de Campo, 2018. 

Org. CARVALHO, J. R. de., 2018. 

 

Somente quatro etnias foram identificadas na cidade, negro, branco, indígena e a 

cigana. Para apresentar essas diferentes culturas primeiro houve um processo de identificação 

social, espacial e territorial. Quanto à construção dessas informações geográficas pelos/as 

estudantes, diferentes processos comunicacionais a constituiram, desde as conversas com 

familiares e amigos às informações veiculadas nos diferentes meios de comunicação a que 

eles/as têm acesso. A localização dos moradores indígenas, por exemplo, foram feitas pelos/as 

estudantes dessa etnia que estudavam na sala. Nela observa-se que há três setores da cidade 

onde residem mais indígenas e uma relação de proximidade entre dois grupos e um terceiro 

mais distante. 

O que foi problematizado na sala sobre determinadas etnias habitarem certos espaços - 

mais centrais ou periféricos -  da cidade compareceu nas representações cartográficas. Os 

negros, por exemplo, foram localizados residindo em setores periféricos, circundando a área 

mais central da cidade, seguindo o padrão que pesquisas sobre estudos urbanos e sua relação 

com a população entendida em termos raciais, tem mostrado, que aparecem “diversos 

indicadores, como os de exclusão e inclusão social e outros dados de cor/raça 
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interseccionados com renda”. (FERREIRA; RATTS, 2017, p. 171). Diante dessa 

representação buscou-se desnaturalizar a situação para os/as estudantes, mostrando que o 

estudo da Geografia pode nos mostrar muito bem essas desigualdades resultantes da forma 

como certas diferenças estão territorializadas nos sistemas de apropriação do espaço urbano. 

Como há diferenças e desigualdade na posse do espaço urbano, há também diferenças 

nos modos de vida em função da cultura e também do nível de renda e de poder. Diria que, de 

forma geral, duas culturas disputam o espaço da cidade, a cultura hegemônica e a cultura 

subalterna. Dentro delas cada etnia exerce e expressa suas práticas culturais de acordo com 

seus repertórios de tradições e sentidos. Acredito que em termos de poder há hierarquia entre 

esses polos culturais, pois conforme a definição de Spivak (2010, p. 12), o sujeito subalterno é 

aquele pertencente “às camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos 

específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de 

se tornarem membros plenos no estrato social dominante”. (CARVALHO, 2018, p. 98). 

Quanto à cultura hegemônica, estou entendo-a como Carvalho (2018), aquelas ações e 

expressões da modernidade, como por exemplo, a cultura de massa, importada de outras 

regiões, geralmente vinculada a alguns seguimentos do mercado: agronegócio, consumo de 

bebidas e automóveis, estilos musicais, expressões religiosas, hedonismo, etc. 

2.3 – Diferença regional no espaço cultural escolar 

Quando resolvi abordar a questão da diferença regional como um conteúdo que 

merece atenção no ensino de Geografia foi porque, ao longo da minha experiência de vinte e 

cinco anos de docência na cidade de Redenção e, dezoito deles como docente de dessa 

disciplina, percebi que a origem regional tem importância nas relações culturais. Na escola, 

meu recorte de análise, na sala de aula, dependendo da região de onde se vem a alteridade é 

de empatia e acolhimento ou de estranhamento e repulsa/exclusão. Situando a questão no 

espaço cultural das escolas onde realizei esta pesquisa, por meio das informações prestadas 

por professores/as, estudantes, materiais visuais, complementados por uma rigorosa 

observação, consegui identificar alteridades positivas e negativas em relação ao outro 

regional. 

Considerando a cidade de Redenção um espaço com forte atrativo migratório e 

formado por migrantes dos diferentes estados brasileiros, percepção demonstrada pelos/as 

estudantes durante o desenvolvimento das aulas, a professora desenvolveu como parte da 

sequência didática, uma atividade solicitando a representação/localização em um croqui, dos 

diferentes grupos migratórios que vivem na cidade. Estou de acordo com Bomfim e Correia 



143 

 

(2016), de que a identificação e a análise das representações sociais do espaço da cidade, 

construídas pelos/as estudantes, potencializa pistas de reflexão sobre a utilização destes 

sistemas significativos no ensino e aprendizagem da Geografia Escolar.  

Ademais, procurei visualizar por meios das representações, a percepção dos/as 

estudantes acerca das origens migratórias e da distribuição dos sujeitos pela malha urbana, a 

partir de um exercício de abstração geográfica, uma vez que os/as estudantes para isso 

lançaram mão apenas dos seus conhecimentos geográficos e cartográficos cognitivos. Os 

resultados do exercício serviram de base para elaboração da próxima (Figura 18). Ressalto 

que essas informações resultaram das experiências e vivências dos sujeitos participantes da 

pesquisa. O que tem de oficial na figura é somente a imagem do croqui da área urbana da 

cidade, que foi retirada do Plano Diretor Municipal. 

 

Figura 18 - Espacialização da população migrante na cidade de Redenção, Pará, 

segundo os/as estudantes do 6º e 9º Anos. 

 
Fonte: Plano Diretor de Redenção, PA, 2005 e Pesquisa de Campo, 2018. 

Org. CARVALHO, J. R. de., 2018. 

 

Segundo a percepção espacial dos/as estudantes do 9º Ano, são sete os grupos 

migrantes mais expressivos e territorializados no espaço urbano de Redenção. Esses grupos 

convivem com os nativos do estado do Pará. Estes, conforme as representações da maioria da 

turma habitam as áreas: central, oeste e noroeste da cidade, instalados em sua maioria nos 
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bairros periféricos (Setores: Serrinha, Bela Vista, Park dos Buritis, Marechal Rondon e 

Planalto). Quanto aos demais grupos migrantes: paranaenses, mineiros, paulistas, goianos, 

baianos, tocantinenses e maranhenses, a distribuição dos/as mesmos/as pelo espaço dos 

setores da cidade, conforme as percepções estudantis denota-se que os/as mesmos/as 

distinguem e relacionam poder aquisitivo e moradia no espaço da cidade.  

Igualmente, migrantes maranhenses foram identificados como habitantes de setores da 

periferia, nas áreas norte (Setor Serrinha), sul (Setores Atila Douglas e Santos Dumont) e, na 

área leste (Jardim Cumaru). Nas áreas centrais, ainda conformes a opinião da turma, residem 

goianos (Vila Amorim, Vila Paulista, Morada da Paz, Novo Horizonte); paulistas (Núcleo 

Urbano/centro, Vila Andrade Gutierrez e condomínio Residencial Ipê); mineiros (Setor Oeste 

e Alto Paraná); paranaenses (Jardim Umuarama); tocantinenses (Setor Capuava). Quanto aos 

baianos, a localização apontou para a área sudoeste da cidade em três setores: Vila da Pedra, 

Campos Altos e Aripuanã. Esta leitura socioespacial feita pelos/as estudantes explica a 

discriminação vivida por maranhenses e baianos: segregação racial e social. 

Nessa mesma sequência didática, intencionei a partir do espaço da sala de aula e seus 

sujeitos estudantes ali, após a problematição a respeito das migrações e dos migrantes em 

Redenção, propor a identificação da origem estadual/regional de cada um naquele espaço 

cultural da sala de aula. O resultado da localizção mostrou que a origem migratório dos 

estudantes em sua maioria é de estados mais próximos ao estado onde moram, o Pará. 

Evidenciando que o Maranhão e o Tocantins são os estados de onde veio a maioria dos pais. 

Uma das hipótese que cheguei foi que a proximidade geográfica se apresenta como um dos 

fatores que contribuiu para que suas famílias viessem para o estado do Pará e não para outro 

estado.  

Como conteúdo geográfico, a migração regional possibilitou ainda uma prática de 

mapeamento participativo, pois a partir da observação do mapa do Brasil os/as estudantes 

foram identificando onde eles/as próprios moravam e de onde seus pais haviam migrado para 

Redenção. O olhar como um instrumento de acesso e levantamento de informação, nessa 

atividade foi estimulado a operar na construção da imaginação espacial. A seguir está o 

resultado do trabalho com as migrações familiares (Figura 19). 
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 Figura 19 - Migrações dos familiares dos/as estudantes do 6º Ano para o estado do Pará. 

 
 

 

Conjuntamente com a identificação das origens migratórias emergiu a identidade 

geográfica: o paraense, o maranhense, o tocantinense, etc. Essa identificação contribuiu para a 

formação de sentidos geográficos quando se identifica uma pessoa pela sua origem estadual, 

por exemplo. Tendo o espaço cultural escolar como foco da análise da temática da identidade 
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e diferença regional, que não está separada da diferença racial, pois esta incide também sobre 

os mesmos sujeitos, procurei, a partir dessa identificação, relacioná-la as situações cotidianas 

na sala de aula e na escola em geral, no sentido de mostrar porque as culturas eram diferentes 

e como as relações entre elas precisariam ser de alteridade, com respeito e valorização do 

outro diferente. Tentei mostrar que, ao perceber a diferença no outro também estávamos 

percebendo a nossa diferença e, elas se constituíam de diversas outras diferenças, dentre elas a 

de origem geográfica. 

A migração como fenômeno geográfico foi outro elemento trabalhado nessa 

localização das origens migratórias, simultaneamente à formação do sentido de migrante 

como uma competência geográfica que lhes permitiu elaborarem perguntas coerentes com a 

temática, por exemplo, como e quando migraram? Por que migraram? Perguntas afetivas a 

respeito de gostar dos lugares, o de origem e o de acolhida.    

Nessa imaginação foi possível semear – de forma ainda bem elementar – a ideia de 

que os lugares coexistem, pensando com Massey (2008), desarticuladamente, com histórias 

distintas e devires potencialmente distintos também. Isso seria o principio de pensar como 

sugere essa autora de que a Geografia precisa a ensinar uma imaginação espacial que pense 

sobre os outros como outros e não como partes atrasadas ou adiantadas de nós mesmos, do 

nosso mundo, nosso modo de viver. Pensar assim evidencia o quanto é errado considerar o 

estado do Maranhão – alvo de discursos preconceituosos – um lugar atrasado ou ao contrário, 

imaginar estados como Goiás e Minas Gerais superiores.    

Com uma maturidade mais desenvolvida em função da faixa etária e do nível de 

conhecimentos, os/as estudantes dessa sala responderam de forma mais completa ao exercício 

de identificação. O tema migração também já estava mais presente em suas memórias, pois 

havíamos estudado na 1ª sequência didática as migrações para a Europa e a questão da 

diferença e da identidade da sua população.   

A professora e eu fizemos questão de estimular a turma para buscar memórias 

geográficas acerca dos lugares por onde já haviam morado e, como e por que vieram para 

Redenção. Juntamente com o pensamento do movimento migratório fomos perguntando o que 

sentiram quando chegavam aos novos locais de moradia, como eram olhados/as e 

identificados/as pelas pessoas e ao contrário, como percebiam os/as “novos/as” vizinhos/as, 

colegas, professores/as, mesmo o objetivo principal do exercício de sensoriamento remoto 

sendo identificar as origens dos/as estudantes da turma do 9º ano, o que está representado na 

(Figura 20).  
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Figura 20 - Migrações dos familiares dos/as estudantes do 9º Ano para o estado do Pará. 

 
 

Com uma maior proporção em número de estados, as representações das cinco regiões 

geográficas do IBGE compareceram também como ocorreu na identificação do 6º Ano. Outra 

semelhança se encontra na grande maioria dos/as estudantes e pais serem naturais do estado 

do Pará. Essa turma identificou migrações de cinco estados nordestinos, com maior incidência 

também sobre o Maranhão. O Tocantins repetiu a performance identificada na turma anterior.  
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Goiás e Bahia foram indicados como o segundo grupo de estados de onde mais migraram pais 

para Redenção. O terceiro e último grupo é composto por sete estados, sendo todos 

geograficamente distantes do Pará, três pertencem às Regiões Sudeste e Sul e um à Região 

Norte, e dois à Região Nordeste. 

Aproveitamos a aula para levantar hipótese a partir da visualização cartografia 

migratória. Uma das hipóteses foi a de que a proximidade sozinha não era o principal fator 

facilitador da migração, na opinião dessa turma, pois Goiás e Bahia estão geograficamente 

distantes, no entanto foram responsáveis pelo segundo maior contingente migratório. 

Diferentes fatores foram levantados pelos/as estudantes, dentre eles a procura por trabalho e 

aproximação com outros familiares que viviam em Redenção.  

A diferença cultural foi o ponto central na problematização acerca das migrações. As 

subjetividades e as configurações das relações culturais apareceram em várias falas sobre 

gostar ou não de Redenção; ter saudades do lugar de onde migrou e ter demorado se 

acostumar com a cidade; dificuldade para constituir amizade na escola; perceber que as 

pessoas de Redenção falavam de forma diferente; as famílias terem se misturado com pessoas 

paraenses, maranhenses e da Bahia.  

Parafraseando Hall (2011), a dinâmica migratória interna no espaço brasileiro, que 

acreditamos ser por forças da globalização, possui caráter assimétrico e desconstrói as ideias 

estabelecidas sobre as identidades fixas, principalmente por interconectar comunidades e 

organizações, ocasionando o crescimento de questões de homogeneização cultural, reforço de 

identidades regionais, identidades híbridas, múltiplas e por vezes divergentes. 

As informações indicam que a geração dos pais dos/as estudantes do 9º ano é 

contemporânea do alargamento migratório para a Região Amazônica, em específico o Sul do 

Pará: décadas de 1970 e 1980. Nas narrativas em sala ficaram evidentes as implicações do 

estranhamento cultural típico dos processos de reterritorialização subjacentes aos 

deslocamentos populacionais inter-regionais. Em certa medida, os discursos expressos durante 

a aula me possibilitaram “observar os níveis de desterritorialização e reterritorialização 

possíveis, tanto no interior da cidade como no movimento entre o lugar de origem e de 

destino”. (MELO, 2008, p. 10). 

A partir da identificação da origem migratória por estados, a sequência didática 

oportunizou também a identificação da migração por região. Nela foi possível representar 

graficamente as origens regionais dos estudantes e seus pais, evidenciada na (Gráfico 1 e 2). 
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Gráfico1 e 2 - Origens regionais dos/as estudantes e seus pais (6º e 9º Anos).

 
         Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 
         Org. CARVALHO, J. R.,2018. 

 

Reitero aqui, que os dados que alimentaram a construção desses gráficos foram 

fornecidos pelos/as estudantes das duas turmas onde participei e observei a aplicação das 

quatro aulas em cada uma. Isso significa que estou trabalhando com representações de 

estudantes na faixa etária de nove a doze anos (6º Ano) e de treze a quinze (9º Ano), que 

devem ser levadas em consideração como imaginações das geografias que vivenciam e 

significam.  

Teixeira (2018), que estudou trajetória de crianças migrantes no espaço escolar, chama 

atenção para a forma como o mundo adulto tende a desconsiderar as representações que 

venham de pessoas nessa faixa etária. Em sua opinião há um olhar folclorizado ou 

romantizado para com as gerações não adultas que se fazem presentes no espaço escolar.  

Frente a essa desconsideração a autora sugere que “a escola necessita de um ajuste para 

romper com o adultocentrismo ainda presente nas práticas pedagógicas e o olhar unilateral 

sobre a cultura das crianças”. (p. 7). 

As informações acerca dos pertencimentos regionais foram obtidas através dos mapas 

que mostraram a quais estados os/as estudantes e seus pais pertenciam. A partir da 

identificação do estado com a região pode se identificar que a maioria dos/as estudantes e seus 

pais pertencem à Região Norte e, segundo lugar da Região Nordeste. Em terceiro comparece a 

Região Sudeste e a quarta região representada foi a Centro-Oeste. Nessa turma não foi 

mencionada nenhuma família originária da Região Sul. 

Na representação dos/as estudantes do 9º Ano, foram apontadas famílias das cinco 

regiões geográficas do IBGE. A predominância de origem, tal qual a representação da turma 

anterior se assenta na Região Norte seguida das Regiões Nordeste e Centro-Oeste. Sudeste e 

Sul foram as que menos compareceram como espaço originário. Essa cartografia evidenciou o 

quanto heterogêneo é o espaço cultural da sala de aula, considerando que se trata da 
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pluralidade cultural brasileira, cada região possui peculiaridades culturais não encontradas nas 

demais.  

 Essas diferenças que resultam identificando culturalmente os estados foram levantadas 

também a partir das percepções e representação dos/as estudantes. Em muitos estados 

algumas identidades sobre eles povoam o imaginário geral dos/as interlocutores/as. Realizada 

de forma individual, distribuímos um mapa mudo político do Brasil, e pedimos que 

identificassem culturas que marcavam cada estado brasileiro. Várias expressões culturais 

foram atribuídas aos estados. O resultado dessas atribuições está quantificado no (Gráfico 3). 

As oito identidades que apresento foram as de maior incidência. 

 

Gráfico 3 - Diferenças e Identidades culturais dos estados brasileiros segundo os/as 

estudantes do 6º Ano. 

 
                  Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

                  Org. CARVALHO, J. R. de., 2018. 

 

Mesmo vivendo em uma cidade sob a influência de outras matrizes culinárias, os 

estudantes do 6º Ano elegeram como cultura que identifica o estado do Pará suas comidas 

típicas. Notei que a programação da televisão, produzida na capital, onde a tradição de 

comidas típicas como, Tacacá, Pato no Tucupi, Maniçoba e Caruru fazem parte do paladar da 

maioria da população, influenciou na formação desse imaginário. Outro fator que também 

contribui para essa identificação são as mostras culturais realizadas pelas escolas na semana 

do Folclore, em que as barracas com comidas típicas são um dos destaques da festa. Mesmo o 

apreço dessa culinária ocorrendo mais no norte do estado, no imaginário das crianças, esses 

pratos são uma marca da diferença paraense.  

A segunda marca de diferença que mais identificou o estado foi a violência. São Paulo 

apareceu entre os/as estudantes como um local violento. Sendo a violência entendida como 
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um fenômeno cultural, mesmo a questão para essa representação ser identificar diferenças e 

identidades nos estados brasileiros, a partir de um mapa mudo do Brasil. A Folia do Boi no 

estado do Maranhão e o Chimarrão no Rio Grande do Sul foram o terceiro tipo de diferenças 

levantadas, que identificaram os dois estados respectivamente. Muitas dessas informações 

sobre Boi e o Chimarrão encontram lastro em campanhas publicitárias de governo. As piadas 

depreciativas com os “maranhenses” não foram externadas nas representações culturais, mas 

apareceram em outras formas de identificar o estado, a exemplo da incidência do Coco 

Babaçu quando se perguntou sobre algo que identificasse o estado do Maranhão. 

A religião no estado da Bahia veio em quarto lugar identificando o estado nordestino. 

Não houve complemento sobre qual seria a matriz dessa religião. Acredito que se trata de 

religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Mas essa informação foi 

omitida, talvez por gerar polêmica na sociedade. Não defini-la foi uma estratégia que cada um 

encontrou para não adentrar um terreno bastante tenso no espaço cultural brasileiro. 

Juntamente, o Chimarrão apresentou-se como a diferença cultural que identifica o estado do 

Rio Grande do Sul, identificação muito presente nos manuais didáticos.  

Além do estado sulista, o Chimarrão – tratado pelos/as estudantes de forma genérica 

para as duas modalidades de uso da erva mate, abriga também o Tererê, nome como é mais 

conhecido naquele estado. Este apareceu sendo a cultura que mais identifica o estado do Mato 

Grosso do Sul. Essa prática culinária, segundo Peralta e Le Bourlegat (2012) foi herdada dos 

povos nativos Guaranis da região subtropical da América do Sul, mais precisamente em 

Brasil, Argentina e Paraguai. 

Notadamente, a abrangência da percepção e da abstração de fenômenos e objetos 

simbólicos ou físicos entre os/as estudantes do 9º Ano foi bem maior que a dos que ainda 

estão iniciando a segundo etapa do Ensino Fundamental, como está expresso no (Gráfico 

4).Cabe observar que noção espacial do território brasileiro com suas especificidades e 

diferenças não se sustenta apenas em experiências empíricas, mas também virtual. Por várias 

vezes ouvi estudantes se referindo a noticiários, esportes, programas de culinária e 

documentários da TV.  
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Gráfico 4 - Diferenças e Identidades culturais dos estados brasileiros segundo os/as 

estudantes do 9º Ano. 
 

 
           Fonte: Sequência didática de Geografia, 2018. 

           Org. CARVALHO, J. R. de., 2018. 

 

Nesse exercício de identificação dos quatro estados da Região Norte (Amazônia), três, 

o Pará, o Amazonas e Roraima, foram ressaltados como espaços marcados pela diferença 

étnica indígena, quando sabemos que a população amazônica é diversa, constituída de 

ribeirinhos, quilombolas, indígenas, camponeses, assentados, trabalhadores do campo e da 

cidade, etc. Igualmente, a pluralidade cultural na Região Norte (Amazônia) vai muito além da 

cultura indígena.  

Na Região, camponeses e citadinos de diferentes matrizes étnicas e religiosas, com 

diversos valores e culturas, assumem uma variedade de práticas culturais em interação com a 

rica e atrativa biodiversidade, consubstanciadas por diferentes cosmovisões. Dentre essa 

diversidade cultural se encontra um repertório de manifestações religiosas, dentre elas a do 

Catolicismo Popular, que tem sua espacialidade e materialidade nas romarias, manifestações 

culturais significadas como uma diferença que se sobressai dentre as outras. Entre as 

identificações de diferenças nos estados do Nordeste ganhou destaque as religiões de matriz, 

possivelmente africana na Bahia. Essa identificação se destacou entre as demais reconhecidas 

no conjunto dos estados mencionados.  

As religiões de matriz africana como referente espacial que marca a diferença no 

espaço baiano, compõem um imaginário geográfico muito comum entre a população 
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brasileira. Alguns fatores históricos contribuíram para conformação dessa representação. 

Segundo Castro (2014), Jorge Amado - artista mundialmente conhecido - desde meados do 

século XX vinha afirmando de forma enfática, ser a principal potencialidade da Bahia a força 

de suas matrizes culturais afro-brasileiras e afro-baianas. É possível que tal ênfase dada por 

autores, os meios televisivos e narrativas discriminatórias contra as práticas de cultos afro-

brasileiros, tenham contribuído com essas imaginações diferenciadoras. 

Outro elemento imaterial mencionado como diferenciador de dois estados nordestinos 

destacados pelos estudantes dessa turma foi o “sotaque”, componente linguístico significado 

como item cultural que diferencia e identifica os estados do Maranhão e do Piauí. Para 

Oliveira que estudou identidade maranhense, 

 
Somente na cidade de São Luís há mais de cem grupos de bumba meu boi, cada qual 

com seu sotaque e com sua forma própria de se expressar, através das vestimentas, 

da coreografia, dos instrumentos escolhidos e da cadência da música. Os cinco 

sotaques mais famosos são: Matraca, Zabumba, Orquestra, Baixada e Costa da Mão. 

(OLIVEIRA, 2016, p. 105).  

 
A larga presença de pessoas migrantes maranhenses e suas culturas na cidade de 

Redenção, que também se encontra no espaço escolar, como foram identificadas pelos/as 

estudantes em questões anteriores, justifica em parte essa expressiva identificação do sotaque 

como algo que diferencia aquele estado dos demais no Brasil. Quanto ao Piauí ser identificado 

da mesma forma, se atribui à proximidade geográfica entre os dois estados e o convívio com 

pessoas originárias daquele estado.  

O sotaque compareceu ainda como expressão cultural no estado de Minas Gerais, 

Região Sudeste. Uma identidade que também encontra grande lastro no imaginário da 

população de modo geral, foi a terceira diferença mais notada pelos/as estudantes, indicando 

que trata-se de um modo linguístico peculiar que já foi incorporado como identidade da 

população e do estado mineiro. Aspectos linguísticos presente na diferenciação entre os 

estados brasileiros evidenciam então, que o modo de falar dispõe de diversas variantes, as 

quais concorrem entre si.  

Os outros estados da Região Sudeste que compareceram na identificação realizada 

pelos/as estudantes foram, São Paulo e o Rio de Janeiro, o primeiro teve as “gírias” como 

aspecto cultural diferenciador e o segundo o monumento do Cristo Redentor. Observa-se, que 

mais um fator linguístico foi percebido, indicando que os/a adolescentes estão atentos/as aos 

diferentes componentes do espaço geográfico, dentre eles os modos discursivos que dialogam 

com sua faixa etária, como as “gírias”. Tida em sua origem como um vocabulário especial e 
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secreto, de domínio exclusivo de uma comunidade social restrita (seja gíria de marginais ou 

polícia, dos/as estudantes, ou de outros grupos, a gíria, todavia  

continua a ser um vocabulário marcado pelo preconceito social, conservando, por 

conseguinte, “a sua condição de subpadrão lexical, pelo menos enquanto não se 

perde a consciência de sua origem”, segundo afirma Preti (2000:248). Esta condição 

de desprestígio da gíria (seja a de grupo ou mesmo a comum), confirma-se em sua 

ausência em textos escritos ou, pelo menos, a sua presença por demais limitada. Este 

comportamento é decorrente de mecanismos sociais que, de acordo com a opinião 

de Preti (ib idem, p. 255) “contribuem para manter os tabus, preconceitos e estigmas 

que vêm perseguindo há muitos séculos a gíria”. (VALE, 2004, p. 66). 

Conforme Rangel e Vieira (2011), a “gíria” é um processo de comunicação rápido, 

fácil e que não se identifica pelo sentido literal. Entretanto, este tipo de linguagem popular 

não é nacional. Cada região do país tem um “sub-idioma”. Como em qualquer canto do 

Brasil, em São Paulo as “gírias” ou dialetos já tomaram conta das ruas, das casas, escolas, 

escritórios etc., na verdade, ela está em toda parte e em todo lugar. As conexões em que os/as 

jovens e adolescentes estão vinculados/as permitem perceber linguagens específicas de 

lugares distantes identificá-las como um diferencial num contexto de comparação cultural. 

De monumento religioso, a estátua do Cristo Redentor instalada no Morro do 

Corcovado no Rio de Janeiro tornou-se num espaço de turismo secular, aquele tipo de turismo 

que não está dentro de uma ordem ritualística religiosa como, por exemplo, o Santuário de 

Aparecida (SP) e o do Padre Cícero do Juazeiro (CE). Conforme Freire-Medeiros e Castro 

(2007, p. 37), a natureza turística de um lugar é uma construção histórica e cultural. “Esse 

processo envolve a criação de um sistema integrado de significados através dos quais a 

realidade turística é estabelecida, mantida e negociada”. No caso desse artefato cultural, sua 

presença como geossímbolo
30

 nacional mostra que desde muito cedo ele captura a atenção das 

pessoas, inclusive dos/as estudantes, por meio dos livros e materiais visuais, com os quais 

eles/as se relacionam no espaço cultural escolar e fora dele. Vale ressaltar que outros meios de 

informação – como as mídias de comunicação de massa – também corroboram na formação 

da imaginação do Cristo Redentor como uma das principais diferenças na paisagem cultural 

do Rio de Janeiro. 

O estado do Espírito Santo foi diferenciado no aspecto das religiões. Mesmo não tendo 

nenhuma expressão de manifestação religiosa conhecida nacionalmente, algumas práticas 

                                                           
30

 O geossímbolo pode ser definido como um lugar, um artefato, um itinerário, uma expressão, que por razões 

religiosas, políticas ou culturais, aos olhos de certas pessoas ou grupos assume uma dimensão simbólica [...]. 

(BONNEMAISON, 2012, p. 292) 

 



155 

 

religiosas do estado capixaba podem ter sida acessadas na Web pelos/as identificadores/as, 

influenciando assim suas representações. Outra hipótese que levantei para essa 

diferenciação/identificação foi o próprio nome do estado, que faz alusão ao sagrado. No 

entanto, sabemos também que a criança possui uma geografia imaginativa que pode ser 

expressa em práticas de abstrações ou ficções, podendo não corresponder muito com a 

realidade objetiva, mas que pertence ao espaço de subjetividades dela. 

Ainda no (Gráfico 4), temos a tríade de estados componentes da Região Centro-Oeste: 

Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A percepção dos/as estudantes acerca desses 

estados se enquadrou num perfil geral, o das culturas constituintes do espaço agropecuário 

brasileiro. Nesse sentido, a diferença mais marcante em Goiás foi identificada com a música 

sertaneja; no Mato Grosso, o rodeio ganhou destaque como diferença e, no Mato Grosso do 

Sul, o elemento diferencial recaiu sobre o chimarrão. Denota-se que essa identificação foi 

bastante influenciada pela vivência cotidiana com a cultura do agronegócio hegemonicamente 

presente no espaço redencense.  

Conforme foi dito, durante o desenvolvimento da sequência didática nas aulas 

preparadas para o estudo das diferenças e identidades, permitimos que os/as estudantes 

trouxessem suas representações não somente em relação à questão etnicorracial e regional, 

mas também sobre outros aspectos para além da cultura. Conforme Shulman (1995) citado 

por Cavalcanti (2013, p. 376) “ensinar é ouvir e aprender é falar”. Essa premissa nos ajudou a 

tomarmos a decisão após percebermos na primeira aula que os/as participantes tinham 

vontade de serem ouvidos em suas representações e categorizações acerca das geografias que 

eles/as vivenciavam no cotidiano e imaginavam existirem.  

O processo de categorização é uma das habilidades que as crianças desde muito cedo 

exercitam, tanto no espaço escolar quanto fora dele. Para a Pontuschka et al. (2009), em suas 

ações cotidianas , na relação com o mundo, a criança inicia um processo de categorização e 

assim, separa ou  agrupa por semelhança e diferença. Sendo assim, o procedimento adotado 

pela Professora - percebido no registro dessas informações - consistiu em comentar sobre 

algumas diferenças e explicou como cada um deveria preencher o mapa mudo da divisão 

política do Brasil. Assim, os/as estudantes foram “ouvidos/as pela escrita”, esta entendida no 

sentido defendido por Derrida (2005), da escrita como possibilidade de articulação com a fala, 

mutuamente. Os resultados podem ser visualizados nos (Gráficos 5 e 6). 
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Gráfico 5 - Diferenças e identidades geográficas dos estados brasileiros, segundo os/as 

estudantes do 6º Ano. 

 
                Fonte: Sequência didática de Geografia, 2018. 

                Org. CARVALHO, J. R. de., 2018. 

 

Nesse painel de identificação geográfica parece que estamos diante de uma avaliação 

após a aula de biogeografia, as fito paisagens predominaram nas representações imaginadas 

para seis, dos dez estados representados. Em primeiro lugar, a floresta que povoa o imaginário 

sobre a Amazônia se destacou como principal diferença do estado do Amazonas. Em segundo 

lugar o Açaí, palmeira e também culinária já incorporado ao modo de vida, mesmo de quem é 

migrante no Pará. No estado do Maranhão, o Coco Babaçu foi o elemento ressaltado como 

diferença. Essa representação remete ao modo como as pessoas maranhenses são associadas 

pejorativamente a esse vegetal, suscitando um repertório de discursos discriminatórios. Em 

suma, as três diferenças ressaltadas pelos/as estudantes do 6º Ano acerca dos estados 

amazônicos trouxeram elementos de uma geografia que tem o “espaço natural” como 

referência. 

As outras três diferenças naturais, o Sertão (CE), o Pantanal (MT) e o Frio (RS), com 

características e localizações bem distintas, são conhecimentos geográficos que demonstram 

habilidades em abstração acerca de elementos de espaços de diferentes regiões do Brasil, o 

que pode ser significado como um modo de pensar e se expressar a partir da observação e da 

compreensão de realidades que nem sempre estão próximas, ou seja, é uma demonstração de 

percepção da espacialidade do espaço natural, em resposta ao que foi solicitado à turma. A 

identificação dos três elementos, um de ordem stritamente climática e os outros dois 

complexos ambientais com ecossistemas peculiares, demonstra sentidos do pensamento 

espacial que os/as estudantes já possuem. Todas as diferenças e identidades enunciadas pelas 
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crianças da turma são “pistas” e pretextos para se desenvolver aprendizados e 

problematizações acerca das diferenças humanas ou não. 

A sequência didática desenvolvida na turma do 9º Ano teve propósito igual ao da 

turma anterior, colher representações de diferenças e identidades plurais dos estados 

brasileiros. O resultado, assim como na turma anterior, evidenciou a frequência majoritária 

dos aspectos físico-naturais nos elementos diferenciadores. 

Gráfico 6 - Diferenças e identidades geográficas dos estados brasileiros segundo os/as 

estudantes do 9º Ano. 

 
                 Fonte: Dados do trabalho de campo, 2018. 

                 Org. CARVALHO, J. R. de, 2018. 

 

Neste levantamento, dos dezessete estados mencionados, em doze foram apontados 

conhecimentos geográficos naturais. Cinco estados, três da Região Norte, um do Nordeste e 

um do Centro-Oeste: Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão e Goiás, respectivamente, 

segundo a opinião dos/as estudantes do 9º Ano, possuem como principais diferenças, 

elementos geográficos do espaço vegetal e hidrográfico natural. Nesse contexto o Babaçu, 

assim como no gráfico anterior foi alçado a diferenciador do estado do Maranhão. Elementos 

climáticos compareceram em seis estados, os três da Região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, dois estados da Região Nordeste: Ceará e Piauí e uma da Região Centro-

Oeste: Mato Grosso do Sul. Enquanto nos estados sulistas o destaque foi o frio, nos estados 

nordestinos sobressaiu o calor e a seca, uma evidente noção dos domínios climáticos, e o 

sentido do quanto o ensino de Geografia continua muito voltado para os aspectos físicos em 

detrimento dos humanos. 
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Outro conjunto de estados teve seus espaços diferenciados por componentes humanos. 

No estado da Bahia as festas foram o diferencial escolhido por parte dos/as estudantes. Os três 

estados da Região Sudeste, como na pergunta sobre diferença cultural, a violência é a marca 

que na opinião de boa parte da turma diferencia a geografia de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Em Minas Gerais o item da pecuária (o queijo) foi identificado como diferenciador do estado. 

E, por fim, em Mato Grosso, um ingrediente expressão da geografia da agricultura, a soja, foi 

realçado como diferença naquele estado da Região Centro-Oeste, já no estado de Alagoas, no 

seguimento do extrativismo o marisco se sobressaiu na diferenciação.   

2.4 - Conteúdos e ensino com diferenças e identidades etnicorraciais e regionais 

 

A realização da segunda etapa da pesquisa de campo possibilitou experimentar nexos 

entre temáticas que ainda são pouco presente nos materiais didáticos e consequentemente nas 

aulas de Geografia (em Redenção e, talvez em outros lugares), como é o caso das diferenças e 

identidades etnicorraciais e regionais nas relações culturais entre os/as estudantes no espaço 

escolar. Nesse propósito, criou-se lugar – mesmo que contingencial – de enunciação dos/as 

estudantes como sujeitos da pesquisa, e os/as mesmos/as souberam utilizar esse espaço, ora 

interagindo com ele, ora se expressando nele e com ele, no desejo de se fazerem audíveis, o 

que evidencia a resistência ao alinhamento com o silêncio na condição de subalterno 

(SPIVAK, 2010). 

 A outra possibilidade que a experiencia oportunizou foi de poder perceber, por meio 

das expressões orais, escritas e em desenhos, estágios das dimensões de competências 

geográficas desenvolvidas e a desenvolver entre os/as estudantes. Pude acompanhar durante 

as oito aulas como eles/elas mobilizam os conceitos e procedimentos da Geografia para 

realizarem leituras espaço-culturais, ou seja, processos específicos de raciocínio e de 

pensamento geográficos. E para nós, professor e professora, após um trabalho de apresentação 

e problematização de questões até então naturalizadas nas relações culturais no espaço 

cultural escolar, foi importante notar a contribuição dos temas – diferenças e identidades 

etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos - sendo utilizados para “perceber a 

espacialidade da realidade” (CAVALCANTI, 2012, p. 136). Diria que o espaço das aulas 

mediado pelo conteúdo das diferenças e identidades apontou indícios de que essa temática é 

um potente mobilizador para o desenvolvimento de competências em raciocínios e leituras 

geográficas.  
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Compus, nesta seção da tese, a expressão de um itinerário de acompanhamento das 

sequências didáticas na aplicação das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais, como 

conteúdos geográficos, alargando por necessidade pedagógica para outras diferenças e 

identidades, transitando da escala local à nacional e internacional e em movimento contrário, 

sempre tendo o espaço cultural escolar como base de enunciação em construção, e como tal,  

 
lugar que carrega significações não aleatórias, mas passíveis de serem transformadas e 

recriadas por meio da diversidade de apropriações que pessoas reais fazem dele; lugar 

que impõe constrangimentos (conformando corporeidades e mentalidades) e impinge 

controle e disciplina ou que pode estar “aberto” à experimentação criativa; lugar 

impregnado pela(s) cultura(s), mas que também é “habitado” por percepções e 

vivências pessoais; e, no caso da escola, materialidade que propõe, ainda, sentidos 

sobre a escola e o conhecimento e sobre sua função em nossa sociedade. 

(CASTILHO, 2014, p. 13). (Grifo da aultora). 

 

Nesse sentido, o lugar escola, com suas práticas educativas vêm sendo reformulado – 

não na urgência que a dinâmica da sociedade exige – e sim num tempo-espaço mais lento, 

mas não tem deixado de querer mudar, por mais que algumas vozes insistam em afirmar o 

contrário. Uma das maneiras de se inconformar com o presente é problematizá-lo com suas 

verdades universais e históricas. Dentre essas verdades, figuram as relações hierarquizadas e 

de alteridades negativas entre os sujeitos culturais no espaço escolar, que resultam em 

preconceito e racismo.  E uma das formas de problematizar esse modo de relações é abordar 

questões das diferenças etnicorraciais e regionais. Temas que nas escolas onde foram 

realizados os trabalhos de campo são muito presentes, mas que até então eram significados 

como naturais e que não passavam de “brincadeiras ou mal entendidos”, sem deixar perceber 

que essas práticas excluem aqueles/as que são diferentes. 

Até aqui expus e, de certa forma teci algumas considerações acerca do 

desenvolvimento de sequências didáticas, que procuraram inserir as diferenças e identidades 

etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos nas aulas de Geografia e, a partir delas, 

promover problematizações com e sobre as temáticas, extraindo sentidos das manifestações 

dos/as estudantes ao se relacionarem com elas.  

Trata-se de interpretações sobre o discurso da diferença agindo como conteúdos 

geográficos e os sentidos que estou dando a eles no acontecer das aulas. Segundo Lopes e 

Macedo (2011), a estrutura de um discurso não faz cessar o movimento das diferenças, das 

possibilidades de novos sentidos imprevistos. Com isso, quero dizer que estou construindo 

outros sentidos em ensinos geográficos, transpondo as tentativas de fechamento e limites das 

estruturas discursivas hegemônicas desse campo de conhecimento.  
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Diria que se trata de um modesto e micro ponto de mudança, aberto, justamente nas 

brechas do “excesso de sentidos, que não pode ser simbolizado, a não ser pelo lugar vazio” (p. 

253), que a estrutura escolar e seus currículos apresentam pois, para quem busca 

problematizar práticas hegemônicas  e promover o desenvolvimento de habilidades e 

competências de valorização às diferenças e promoção da justiça social, a ação de mudança é 

o horizonte na lida com o ensino de Geografia no interior das estruturas de poder que é o 

espaço escolar escolar.    

Com o intuito de reafirmar a necessidade e a possibilidade das temáticas da diferença e 

da identidade etnicorracial e regional se constituírem conteúdos geográficos, incluídos no 

ensino das escolas municipais de Redenção, na próxima seção argumentarei em favor do 

quanto a inclusão desse conteúdo como dispositivo de enunciação de culturas e diferenças 

invisibilizadas ou inferiorizadas, pode suscitar debates de desnaturalização das representações 

percebidas entre os/as estudantes, de que os indígenas deveriam morar no mato, que são 

violentos e que, quem não é natural da Região Centro-Sul é “maranhense” e, portanto, um ser 

culturalmente inferior.  

Ressalto, no entanto que, não basta só inclusão do conteúdo, porque ele 

implicitamente já faz parte das problematizações da disciplina, já está no livro didático. O que 

falta é o tratamento comprometido com a justiça social e a cidadania dos jovens escolares, o 

que falta é o entendimento de que estas abordagens a partir do pensamento geográfico não é 

uma apologia a uma politica panfletaria, é conhecimento sobre o mundo, entendimento de 

uma espacialidade, é posicionar-se no mundo. É uma discussão que está na escola, não é uma 

imposição de uma Base Nacional Curricular Comum. Ou seja, para tensionar e subverter a 

ordem da pretensa normalidade e naturalidade das desigualdades no espaço cultural escolar é 

preciso desafiar a forma de se fazer o ensino de Geografia, “firmando compromissos políticos 

com a justiça social, a equidade e o desmantelamento” da colonialidade do poder que gera as 

hierarquias sociais e culturais. (SILVA, 2010, p. 45). 
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SEÇÃO 3 – DIFERENÇAS E IDENTIDADES ETNICORRACIAIS E REGIONAIS 

COMO CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS 

 

Como se configuraria uma pedagogia e um 

currículo que estivessem centrados não na 

diversidade, mas na diferença, concebida 

como processo, uma pedagogia e um currículo 

que não se limitassem a celebrar a identidade e 

a diferença, mas buscassem problematizá-las? 

 

Tomas Tadeu e Silva 

 

 Nesta seção me debruço na proposição de que a temática da diferença e da identidade 

etnicorraciais e regionais possam, como outros temas, compor as práticas discursivas no 

currículo e no ensino de Geografia e contribuir assim para “a apreensão e a consciência 

subalterna silenciada no e pelo discurso colonial, buscando nas fissuras e contradições desses 

discursos as vozes obliteradas ou silenciadas dos subalternos”. (Bernardino-Costa; 

Grosfoguel, 2016, p. 16). 

Antecedem à intenção de apontar a diferença e a identidade etnicorraciais e regionais 

como conteúdo geográfico, as perguntas o que são conteúdos geográficos? Como transformar 

uma temática em conteúdos geográficos? Em busca dessas respostas desenvolvi, após ouvir as 

professoras e os professores, observar suas aulas de Geografia, sequências didáticas em quatro 

aulas (duas no 6º e duas no 9º Anos) do Ensino Fundamental abordando as diferenças e as 

identidades como presentes no espaço escolar e constituintes do mesmo e dos sujeitos que 

nele se relacionam.  Nos espaços dessas aulas os conteúdos se desenvolveram e ganharam 

sentidos como meios e possibilidades para a aprendizagem de uma geografia preocupada com 

atributos da diferença política e cultural entre os estudantes no espaço escolar, apontando para 

o desalinhamento com discursos e enunciados hegemônicos e hierarquizantes. 

Antes de prosseguir com a descrição dos enunciados/discursos dos discentes e 

docentes acerca das diferenças etnicorraciais e regionais no espaço escolar, considero 

pertinente uma breve definição de conteúdos geográficos, um dos sentidos dados ao repertório 

de saberes geográficos. Dessa forma, entendo-os como um conjunto de informações sobre 

uma dada temática, que sintetiza dimensões de conhecimentos da Geografia, explicita um 

conjunto de valores sobre os conhecimentos geográficos, que são sistematizados e ensinados 

ao longo do tempo e que podem estar no âmbito do ensino. É na sala de aula que os conteúdos 

geográficos acontecem. Esses são procedimentais e atitudinais (PCNs, 1998). Na proposta da 
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BNCC (2018), Cavalcanti (2010), Lima (2010), os mesmos têm o propósito de ser meio para 

o desenvolvimento de habilidades e competências, dentre essas, as competências 

socioemocionais. Definir o que é geográfico nesse contexto consiste em valorizar aspectos da 

disciplina como a linguagem, as categorias, bem como suas dimensões de temporalidades, 

escalaridade. Os conhecimentos geográficos possuem ainda suas dimensões práticas que 

consistem na localidade, causalidade, funcionalidade e relatividade.  

Um dos primeiros passos dados com a intenção de tornar as diferenças etnicorraciais e 

regionais conteúdos geográficos foi relacioná-los a uma parte do espaço. Para isso estou 

evidenciando que esses atributos são espaciais – pois compõem as muitas e plurais relações 

que se dão no espaço cultural escolar. Relações em sua maioria de proximidades e contatos 

diretos. Como foram informadas nas produções discursivas dos/as estudantes no decorrer das 

sequências didáticas, a escola é um lugar de imbricações plurais de trajetórias
31

 - no sentido 

dado por Massey (2008) - considerando o movimento e a transformação como seus 

constituintes fundamentais, lugar contingencial, e não como exemplo de estabilidade. O 

desafio da multiplicidade espacial onde o outro sempre reserva uma condição para o 

inesperado. É essa a concepção que estou trabalhando com o espaço cultural escolar na 

pesquisa, “como um emaranhado de trajetórias que está sempre em aberto, sempre carregado 

de potenciais contingências para a realização de novas e desafiadoras conexões” 

(HAESBAERT, 2017, p. 7), pois mesmo o autor não se referindo à escola, considero que 

pode ser aplicado a ela. 

Trabalho aqui com a perspectiva cultural de Hall (2016), em que os significados não 

são fixos e que podem ser mais contundentes na presença de mais de um discurso. No espaço 

escolar, as representações discursivas dos/as estudantes e professoras/es expressaram essa 

característica. Sendo assim, reitero que trabalho com as proposições sobre diferença em 

alguns campos de conhecimentos, trazidas por Hall, pois ela (diferença) cumpre um papel 

importante no currículo. Portanto, no processo de ensino e aprendizagem, mesmo não sendo 

ela percebida como estruturante do espaço cultural escolar, incluí-la no currículo faz parte da 

política da luta pela enunciação do que vem a ser ensinar Geografia. 

Em termos identitários, a Geografia, com seu repertório de conhecimentos não deve 

contribuir somente para a formação das identidades de nacionalidade, regionalidade, 

                                                           
31

Ao pensar com Doreen Massey em lugares que fazem a diferença, Haesbaert (2017) argumenta que o termo 

aparentemente simples “trajetória” sintetiza esta dupla constituição espaço-temporal: não é possível definir 

trajetória sem vincular de maneira indissociável espaço e tempo. Provavelmente não exista melhor expressão, 

assim, para romper com a dicotomia entre as categorias mestras, espaço e tempo.  
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pessoalidade, mas deve na mesma proporção, contribuir com o desenvolvimento de 

habilidades e competências que tensionem e problematizem todas as formas de identificação e 

as consequências advindas delas, visando superar as desigualdades em busca da promoção da 

alteridade e da justiça social. Para interrogar as identificações os sujeitos precisam ir às 

diferenças, que segundo Hall (2014) é o ponto que articula a formação do sujeito e de sua 

identidade. No mesmo sentido, para Silva (2010, p.76), a diferença vem em primeiro lugar, ou 

seja, é através da diferença como processo de diferenciação que a identidade é constituída e 

consolidada. Essa premissa foi percebida nas atividades e expressões desenvolvidas pelos/as 

estudantes durante as sequências didáticas postas em prática no decorrer das aulas. 

Para representar essas imbricações entre as dimensões geográficas que estou 

apresentando na tese, elaborei um quadro semiótico (Figura 21), sem, contudo, esquecer que 

os enunciados aqui urdidos são dotados de sentidos plurais e significações que dependem de 

relações de poder, pois na opinião de Silva (2010), não há conhecimento fora desse processo. 

Ensinar requer alteridade. Se a significação das coisas e dos sujeitos passa pelo filtro da 

cultura, e esta tem como base a diferença, isso indica que um dos pilares do ensino de 

Geografia - enquanto também um repertório de base simbólica e “enquanto prática espacial de 

significação” (STRAFORINI, 2016, p. 18)- é a diferença de cada sujeito, lugar, paisagem, 

território, objetos, coisas, etc. 

                                         Figura 21 - Interfaces discursivas da tese. 

 

                  Fonte: Adaptada de RICHTER, 2010. 

                  Org. CARVALHO, J. R. de, 2018. 
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Nota-se que as diferentes noções acerca da diferença arroladas por Hall (2016) 

convergem para a questão da alteridade e da constituição do simbólico, elementos presentes 

no ensino e na relação da Geografia escolar com os sujeitos a quem ela se dirige dentro e fora 

do espaço cultural escolar.  

Minha voz, também como sujeito da pesquisa, revela o lugar social e cultural que 

ocupo: o dos profissionais da educação. Com ela, logo, se expressam um conjunto de outras 

vozes integrantes da realidade a qual pertencemos. A consciência dessa posição fez emergir a 

preocupação em apresentar uma contribuição visando ampliar o horizonte de ensino em 

Geografia. O percurso feito até aqui, se constituiu de movimentos e deslocamentos entre 

teorias, práticas empíricas e experiências próprias como pesquisador e como docente da 

Educação Básica, o que me motivou a pensar, discutir e sugerir posturas e conteúdos.  

O conteúdo geográfico sendo colocado em prática é “a linguagem em funcionamento” 

(Orlandi, 2015, p. 15) utilizando os sistemas culturais na produção de sentidos para os 

significantes. Parafraseando essa autora, nesse movimento o sujeito “ensinante” e os sujeitos 

“aprendentes” são tocados pela cultura. Isso significa que, o modo como os sujeitos 

envolvidos nas relações de ensino e aprendizagem significam o conhecimento é mediado pela 

linguagem e está de acordo com suas referências culturais, portanto tem um caráter discursivo 

instituinte de diferenças e identidades, perceptível nos espaços por onde convivi e observei 

durante a pesquisa nas escolas municipais. 

Na primeira dimensão de notas das observações em que registrei as características 

físicas, discursivas, simbólicas, relacionais, afetivas e de poder, no espaço durante o acontecer 

das aulas, a evidência dessa significação pela cultura e a linguagem ficou bem visível. Nela 

percebi o modo como a professora me apresentou à turma e como alguns estudantes também 

se apresentaram. Da mesma forma, a maneira como me apresentei, também expressou 

diferenciação.  

As expressões iniciais de diálogos foram marcadas pelo o destaque das nossas 

diferenças, por exemplo, de idade, gênero, formação escolar, cor da pele, etc., que de imediato 

se converteram em identidades de (novo, jovem, homem, mulher, professor/a, branco, 

moreno) e também em posições hierarquizadas de poder no espaço cultural relacional das 

aulas e, por mais que não tivéssemos a intenção, ali operava nosso olhar sob a influência do 

discurso e do “dogma etnocêntrico que une diferentes porções do espaço e diferenças culturais 

a partir de uma suposta homogeneidade que na prática não se confirma” (SILVA, 2016, p. 5), 

a exemplo dos dois estudantes que se comportaram de modo diferente dos/as demais em 

relação às atitudes e procedimentos que foram demonstradas dentro do espaço das aulas. 
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3.1 Conteúdo sobre diferenças e identidades culturais em Geografia: representações 

escritas e icônicas 

 

Pela experiência que tenho com e no espaço cultural escolar e o ensino de Geografia 

nas suas mais diferentes formas de acontecer, e, agora, imerso nesse universo na condição de 

pesquisador, procurei compreender elementos desse espaço em específico às identidades 

etnicorraciais e regionais, presentes no reconhecimento do outro e do conhecimento de si a 

partir do outro, no exercício de alteridade vivido no processo de ensinar e aprender na escola. 

Dito de outra forma, persegui os processos de diferenciação dos sujeitos culturais e as 

contribuições que os conhecimentos em Geografia, enquanto meio discursivo e constituinte de 

realidades e de sujeitos, proporcionam com seus modos de nomear, narrar, dizer, comparar, 

silenciar, identificar e diferenciar. 

Em diálogo com as informações da pesquisa de campo fui percebendo que, por mais 

que identificar tenha um caráter de fixação e negue a diferença, é impossível, no espaço 

cultural escolar e nas relações entre os sujeitos que o constituem e por ele são constituídos, 

nosso olhar e discursividades não utilizar a identificação por algumas características físicas ou 

culturais para perceber e distinguir as individualidades dos/as estudantes e funcionários/as.  

Nesta pesquisa estou lidando com as identidades etnicorraciais reivindicadas por alguns 

movimentos identitários (movimentos negro, indígenas), que a partir da década de meados do 

século XX passaram a denunciar as exclusões de suas identidades das políticas públicas de 

ensino.  

As identificações funcionam de forma ambivalente na sociedade e também no espaço 

escolar, de um lado, positivamente valorizam as culturas etnicorraciais (negros e indígenas, 

etc.), afirmando seus valores para a constituição da sociedade brasileira e, por outro lado, há 

setores da população que as utilizam para subtrair direitos, negar oportunidades e segregar os 

grupos e os sujeitos identificados como não brancos. O padrão etnicorracial e estético europeu 

desde sempre foi hegemônico nos espaços da escola, dentre eles o do ensino. Sendo assim, 

grupos e sujeitos culturais de ascendências das culturas colonizadas como negros e indígenas, 

ou de regiões mais empobrecidas do país passaram a terem suas diferenças inferiorizadas e a 

serem desqualificados ou desfavorecidos socialmente, por terem suas identidades distintas 

daquilo que se julga como norma cultural identitária da escola.  

É no interior da escola e suas culturas que emergem algumas inquietações e 

indignações para tentar entender como as relações de poder se estabelecem nas distintas e 

cada vez mais complexas identidades que se relacionam no espaço cultural escolar, sob a 
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gerência do projeto modernizante eurocentrado, calcado no caráter ilusório da bandeira da 

igualdade.  

Na dimensão “percepções dos sujeitos acerca do espaço das aulas”, notei que há 

preocupações e intencionalidade no discurso da Professora, no sentido de descolonizar a 

forma como se pensa geograficamente a Europa e suas diferenças populacionais, inclusive em 

relação às migrações para o continente, no entanto, faltam-lhe argumentos. Contudo, só o fato 

da professora mencionar que há outras formas de pensar as questões que estão sendo 

enunciadas na aula despertou a curiosidade e um deslocamento de sentido da maioria da 

turma para o assunto. Nesse momento pude contribuir, fazendo uma intervenção com a 

discussão trazida, por exemplo, na reflexão de Achille Mbembe (2014), de que as questões de 

conhecimento e entendimento que enfrentamos hoje, são de natureza profundamente 

intelectual, portanto, faz-se necessário que os coloquemos em primeiro plano das 

problematizações. 

Ou seja, se não desenvolvermos uma noção complexa da natureza do que realmente 

enfrentamos (racismo, preconceitos, discriminaçoes, xenofobia...) advindas das identificações 

e suas diferenças, “vamos acabar com os mesmos arranjos técnico-burocráticos que sempre 

nos levaram, em primeiro lugar, para o impasse atual [...]”. (MBEMBE, 2014, p.8 – Tradução 

livre). A produção teórica na Geografia e no seu ensino padece desse impasse de pretender 

ajudar construir emancipação junto à vida dos sujeitos, com os mesmos intrumentos criados 

para produzir subjugação e subalternidade, o que impede atingir seu objetivo formativo que, 

segundo Santos (2011) é de descolonizar o ensino de Geografia; é combater o primado da 

visão eurocêntrica que monopoliza os conteúdos que são um veículo central na constituição 

de visões e formas de ler o mundo e que estrutura mentalidades individuais e coletivas. 

O discurso geográfico como constitutivo da vida social escolar e em parte fora dela, 

como meio pelo qual os sujeitos estudantes e Professores/as atribuem sentido ao mundo deve 

ter como centralidade questões das identidades e diferenças culturais etnicorraciais e 

regionais. Encampar essas e outras demandas culturais no ensino não significa defender que a 

cultura, conforme bem ressalta Backes (2005, p. 27) passe a ocupar um status de “categoria 

epistemológica superior em relação à economia, à política ou outras” na Geografia. 

Situações presenciadas empiricamente no trabalho de observação das práticas docentes 

com as temáticas da identidade e da diferença culturais no espaço escolar, dentre as falas 

individualizadas dos/as estudantes, consegui registrar as seguintes:  

tudo gera diferença, família, política, religião, nacionalidade; é importante gerar 

conhecimentos sobre as diferenças religiosas e a personalidade das pessoas; 

diferença é bom; a diferença na Europa está além da população, em outras coisas 
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como a gastronomia, nos gêneros, no clima, na música, nos costumes, etc.; na escola 

todo mundo é igual, inclusive os uniformes, mas homem e mulher são diferentes; 

não prestamos muita atenção nas diferenças, pois elas existem e são normais, mas 

tem gente que não gosta. (NARRATIVA DE ESTUDANTE DO 9º ANO 

FAZENDO REFERÊNCIA À DIFERENÇA).  

 

Na continuidade, quando pergunto sobre identidade regional, como ser paraense, 

nordestino, maranhense, percebo olhares para os lados, ouço risos baixinhos e alguém aponta 

que o outro é do Maranhão. Alguns estudantes afirmam que suas famílias vieram do 

Maranhão, de Goiás, Tocantins, Mato Grosso. A Professora se identifica como negra e 

nordestina.  

A recepção e o modo dos sujeitos discursivos estudantes se expressarem diante das 

questões colocadas durante as sequências didáticas, suas organizações de ideias, pensamentos, 

pausas, silêncios e expressões corporais, ou seja, suas estratégias discursivas apontaram de 

certa forma dispersão, mas, conjuntamente, expressaram um repertório de sentidos e opiniões 

sobre a temática, alguns deles equivocados, o que exigiu correções por parte da Professora. 

Nos dizeres dos/as estudantes, diferentes elementos geográficos - da escola e extraescolar - 

foram acionados para compor um pensamento e formular uma opinião. Elementos que na AD 

são chamados de interdiscursos, oriundos de diferentes formações ideológicas, por isso, 

passíveis de diferentes sentidos, ou seja, de deslizamentos de sentidos que alcançam as 

identidades. 

Amparo a ideia de que o ensino de Geografia pode ser instrumento de uma educação 

para a igualdade etnicorracial e regional. As identidades locais não são concorrentes das 

demais identidades vindas de outras escalas. Quando os movimentos negros, indígenas ou 

outros reivindicam direitos legítimos dos sujeitos, frequentemente não se contrapõem uns aos 

outros.  

Construir narrativas geográficas que eliminem os efeitos hierarquizantes entre as 

culturas é um desafio para o ensino de Geografia que pretende desconstruir sistemas culturais 

naturalizados e construir novas maneiras de pensar, ver e sentir, fora da fixação e das 

hierarquias identitárias estabelecidas pelo projeto da modernidade. Agir assim é desestabilizar 

os mecanismos de regulação da cultura nos sistemas de significações, tanto aqueles 

normativos quanto os mais sutis que, segundo Lopes e Macedo (2011) operam por meio dos 

sistemas classificatórios propiciados pelas culturas hegemônicas e que acabam por defini-las. 

É necessário que o ensino de Geografia contribua para desmontar esses sistemas hierárquicos 

e fechados de culturas que dificultam a construção de outros sentidos. São esses sistemas que 

constroem a diferença e a identidade como termos imbricados. Vale ressaltar que, a regulação 
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aqui mencionada, nunca acontece de maneira completa, pois a regulação total dos sistemas 

simbólicos é impossível, há sempre sentidos que escapam. 

Formações discursivas fazem parte desses sistemas culturais, no entanto, mesmo os 

sujeitos enunciando do interior delas, sempre haverá possibilidades de outros sentidos. Por 

isso, é necessária a inserção por meio do conteúdo de Geografia, outros sistemas culturais, 

como por exemplo, o das diferenças etnicorraciais e regionais, para que identidades diversas e 

no espaço escolar possam ser significadas não mais de forma hierarquizadas e inferiorizadas.  

Durante os exercícios realizados na sequência didática com a temática das diferenças 

identidades, um enunciado exigindo não ao racismo evidenciou a presença de um problema 

que dificilmente é debatido no espaço das aulas: o racismo. No contexto do espaço cultural 

escolar, dentre os diversos significados que o enunciado pode suscitar, um deles é o sentido de 

ausência que essa questão sofre no ensino e o quanto ela se faz presente nas relações entre os 

sujeitos culturais, causando exclusão e sofrimento. Depreende-se ainda a reivindicação pela a 

aceitação de outros sistemas e marcas culturais no espaço cultural escolar, e que as diferenças 

sejam valorizadas e tenham direito ao tratamento justo. 

Alguém diria, mas as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que asseguram a inclusão da 

História e das culturas africana e afro-brasileira e indígena na educação brasileira? É verdade, 

elas existem, porém, essa temática ainda não se constituiu conteúdo para o ensino de 

Geografia, e, provavelmente nas demais disciplinas ocorra a mesma situação. A questão 

cultural regional, no que toca a preconceitos da mesma forma, é uma temática que recebe 

pouca atenção dos/as pesquisadores/as da academia e também no ensino na sala de aula.  

Há o reconhecimento dos esforços investidos – principalmente pelos movimentos 

sociais etnicorraciais (negros e indígenas), para que os sistemas educacionais deixem de 

invisibilizar suas culturas e passem a incluí-las no ensino escolar, dentre eles o ensino de 

Geografia. Parte dessa reivindicação vem sendo atendida pelo viés da diversidade, que não 

significa o mesmo que diferença, pois, em suas concepções “o diverso é, na verdade, outra 

manifestação do mesmo”. (LOPES; MACEDO, 2011, p. 226).  

Verificando as expressões dos/as estudantes acerca do conteúdo das diferenças e 

identidades em forma de narrativas escritas e visuais, a Paz e o amor ao próximo é alegria, 

compõem outro modo dos/as estudantes demonstrarem que há necessidade de superar o 

silenciamento sobre a falta de aceitação das diferenças como elas mesmas são no espaço 

cultural escolar. O conteúdo sobre essa temática nas aulas de Geografia estimulou a turma a 

pensar sobre a espacialidade do problema, inclusive na escala das relações na escola e as 

consequências advindas do modo naturalizado ou negligenciado como a questão é encarada 
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no ensino. Os sentidos expressos pelos/as estudantes evidenciaram pelo menos duas das 

dimensões práticas do conteúdo geográfico: localidade e escalaridade, significando que os 

lugares por onde circulam são marcados por questões da diferença e identidade, enquanto se 

relacionam com outras escalas do espaço.  

Na realidade do espaço cultural das unidades de ensino onde realizei a pesquisa, as 

questões etnicorraciais que constituem o espaço escolar comparecem juntas às diferenças 

culturais de origem regional. A Geografia – ciência que tem a região como uma das suas 

categorias de análise – pouco tem valorizado as situações em que identidades regionais são 

reivindicadas ou atribuídas com finalidades de hierarquização e exclusão de determinadas 

culturas regionais, como é o caso analisado nesta pesquisa sobre a identidade “maranhense” 

atribuída aos migrantes do estado do Maranhão e às pessoas nascidas na região norte do 

Brasil, na Amazônia.  

As tensões percebidas e representadas, envolvendo as migrações desde a escala 

geográfica macro até a local - do continente europeu à cidade de Redenção - predominaram 

nas narrativas escritas e visuais. As (Figuras 10, 11, 12, 13), por exemplo, apresentam um 

mosaico discursivo de imaginações geográficas acerca da pluralidade de sentidos que a 

questão suscita, dentre eles a violência, o que demonstra entre outros aspectos cognitivos, o 

início da formação de um pensamento geográfico, sustentado em competências 

socioemocionais, pois todos os enunciados mostraram preocupação em melhorar a empatia, a 

alteridade e o bom relacionamento entre as pessoas que compartilham o espaço de zona 

migratória, como é o caso da cidade de Redenção.  

Entendo que a região abordada no currículo de Geografia, ao contrário de identificar 

para construir diferença e desvalorizar o outro, deve ser geradora, na sala de aula, de uma 

expectativa do que pode surgir a partir da ideia da construção do outro no encontro e nas 

relações culturais que ali se constituem. Segundo Pinheiro (2014), a escola passa por uma 

ressignificação no tratamento das diferenças. O currículo de Geografia precisa reconhecer e 

incorporar a pluralidade identitária e a diferença, procurando evitar as antigas práticas 

discursivas tidas como neutras ou universais. Para isso, a questão regional ao comparecer no 

ensino de Geografia precisa apresentar tanto os sujeitos quanto as múltiplas dimensões das 

suas culturas, como resultados de representações, com possibilidades de diferentes 

significados, ou seja, não fixar identidades, mas sim permitir abertura para  sentidos 

identitários plurais. 

A Região amazônica, a exemplo, como espaço de fronteira migratória é cenário de 

disputas culturais, pois nela as culturas migrantes – principalmente as de origem 
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“centrosulistas” – procuram a todo custo tornarem-se hegemônicas. Sobre as relações de 

poder entre as culturas na cidade Redenção, locus da pesquisa, vejamos o enunciado a seguir 

de uma Professora entrevistada na pesquisa, contendo sua opinião sobre as culturas na cidade,  

 ... o pessoal do sul eles tentam de toda forma se sobrepor em relação aos outros. 

Quem é do Sul ... e até quem não é, repete algumas falas do Sul. (PE10). 

Esse enunciado coloca em evidência as condições de fronteira simbólica na cidade e 

no espaço escolar. Quadro onde sujeitos migrantes e nativos delimitam-se no plano cultural e 

social, estabelecendo os espaços que cada um pode ocupar em relação ao grupo e à cultura. 

Especificidades geográficas como essa não comparecem no currículo das escolas de 

Redenção. 

A demanda pela introdução da perspectiva cultural crítica no ensino de Geografia é 

patente quando se faz experiências com o trabalho de temáticas com essa abordagem em sala 

de aula. Ao tratar a migração e as diferenças, por exemplo, para além de questões econômicas, 

durante as aulas, os/as estudantes puderam olhar e pensar a questão através da cultura e dar 

outros sentidos possíveis a ela. Redenção, como já foi dito, configura-se como uma fronteira 

de migração. Silva ressalta a relevância da compreensão das dinâmicas migratórias e as 

disputas de sentidos em seu interior para se entender melhor a Região, pois “o tema da 

migração tem sido objeto fundamental das lutas de representação que se trava(ra)m na região, 

visando classificar e ordenar a realidade”. (SILVA, 2010, p. 24).  

Conforme Marandola Jr. e Gallo (2010), nos estudos migratórios, observam-se 

alterações nas tradicionais abordagens explicativas das migrações, com fortalecimento da 

atenção na identidade e nos elementos simbólicos do processo. Através do conteúdo das 

diferenças e identidades no interior do conteúdo sobre as migrações
32

 para a Europa 

desenvolvidos nas aulas, em analogia com a realidade do Sul do Pará e a cidade de Redenção, 

os/as estudantes puderam perceber que não há nada de natural na questão migratória e seus 

desdobramentos, mas que se trata de implicações humanas, portanto culturais, na forma de 

organização do espaço e na busca por territorialização e significação do mundo em suas faces 

econômicas, políticas, ambiental e simbólica.  

Tais constatações foram expressas em forma de texto, ver (Figura 20), que trouxeram 

sentidos envolvendo pontos positivos e negativos das diferenças, questões religiosas e 

                                                           
32

 Migração e mobilidade são fenômenos constituintes da experiência contemporânea. Estar no mundo, hoje, é 

conviver com a mobilidade e a migração, e todas suas implicações. Do ponto de vista existencial, esta é uma 

experiência desconcertante, em que as referências espaciais e socioculturais são reconstituídas, num processo 

que envolve e atinge o próprio cerne da autoidentidade: a segurança existencial. (MARANDOLA JR, GALLO, 

2010, p. 407). 
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etnicorraciais, a incidência maior de preconceito contra imigrantes negros e muçulmanos, os 

muçulmanos por serem confundidos com terroristas e os negros por causa da sua cor. Tudo 

isso, envolvendo ainda, questões de nacionalidades, língua, opiniões diferentes, atitudes... 

Revelando processos de formação do pensamento espacial que, quando foi trazido para a 

escala geográfica local, durante as aulas, facilitou a percepção de processos semelhantes - 

guardadas as proporções - no lugar onde vivem, denotando dimensões práticas do conteúdo 

geográfico como a causalidade, a escalaridade e a temporalidade. 

Outro ponto que chamou atenção no diálogo com as informações (Figura 15), foi a 

forma como um estudante representou a situação do imigrante na condição diaspórica
33

 e o 

sentido dado à ideia de fronteira como isolamento individual causando sofrimento psíquico e 

físico, a ponto de o sujeito se sentir em situação de guerra, pois o  mesmo segura o lado de 

uma bandeira enquanto sua haste está fincada no chão do outro lado. A mensagem em letras 

grandes está pedindo paz e, do seu rosto, espessos pingos de lágrimas estão em queda. Ao 

mesmo tempo, a bandeira fincada demonstra um gesto de territorialização, mesma que seja na 

dimensão do imaginário. As marcas da diferença que o imigrante porta, e a maneira negativa 

como elas são representadas nas construções geográficas do imaginário social o aprisiona 

duplamente.  

Foi pensando em disputar espaço no currículo, instância de narrativas formadoras de 

subjetividades a favor das narrativas geográficas hegemônicas, que propus o alinhamento das 

práticas de ensino de Geografia com as tendências teóricas de tensionamentos – que têm 

como sujeitos políticos os movimentos sociais e pesquisadores pela direito à diferença, agindo 

também em disputas de sentidos no currículo nos diferentes campos de conhecimentos na 

escola, dentre eles na Geografia.  

Nesse sentido Pereira (2017) destaca as reflexões de Santos (2017), que 

problematizam os sistemas hegemônicos de pensamento na Geografia brasileira, campo de 

força, cuja forma dominante de leitura contribui para a difusão de valores, formas de ler e 

compreender o mundo que reproduzem o padrão hierarquizado do poder. Com isso o autor 

chama atenção para o fato de que o ensino de Geografia ainda é uma narrativa colonial do 

mundo contemporâneo. Posicionado enquanto professor e pesquisador, Santos tem 

incorporado “perspectivas trazidas pela teoria decolonial na esperança de contribuir para a 

                                                           
33

 Com base em Hall (2003), a questão da diáspora é colocada aqui principalmente por causa da luz que ela é 

capaz de lançar sobre as complexidades, não simplesmente de se construir, mas de se imaginar o território e a 

identidade regional, numa fronteira onde a intersecção de poderes econômicos, políticos e culturais se mostra 

hegemônica. Por isso, na situação da diáspora, as identidades se tornam múltiplas. 
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formação de geógrafos que possam reconfigurar as correlações de forças no campo da 

Geografia escolar e o ensino, mudando a maneira como pensamos e damos contorno ao 

espaço”. (PEREIRA, 2017, p. 134).  

As práticas de ensino de Geografia na escola não podem prescindir da presença do 

conteúdo das diferenças e das identidades etnicorraciais e regionais como questões 

estritamente relacionadas à Geografia, pois, acredito que uma das possibilidades de ir 

construindo a passagem do paradigma da colonialidade para a “descolonização” do saber, 

consiste em se adotar na educação geográfica e nas demais disciplinas, outros conteúdos e 

teorias com narrativas constituídas a partir da perspectiva crítica à “discursividade” moderna, 

que é hegemônica no ensino dessa disciplina e das demais áreas, contribuindo para o 

estabelecimento da desigualdade de poder entre as culturas, por entender que algumas – 

principalmente as de matriz europeia - são mais importantes que outras.  

A alteridade no encontro entre Professor e estudantes durante as aulas de 

observação e participação revelaram o quanto a diferença e a identidade marcam as 

relações. Na dimensão descritiva que tratou das relações e interações estabelecidas entre os 

sujeitos e, entre estes e os objetos durante as aulas, como expressões geográficas de 

aprendizados e resistências, um repertório de situações geográficas foram registradas, sobre as 

quais apresento os sentidos a seguir. 

A relação inicial com a turma foi de estranhamento entre os/as estudantes e o novo 

professor. Imaginei a função curricular que o espaço da sala já desempenhou na aprendizagem 

daqueles/as estudantes, enquanto isso, nossa comunicação foi apenas com o olhar. Pelos 

olhares o corpo foi lido, significado e atravessado por imagi’nações. “O corpo é um 

importante elemento do espaço, que indissociavelmente transforma e é transformado por 

esse”. (NUNES, 2014, p. 8). Para essa autora a espacialização é parte da constituição da 

diferença, o próprio espaço é estabelecido no ser; posto que espacialização e alteridade são 

indissociáveis. 

As localizações e posições nossas de Professor e Professora e dos estudantes no 

espaço da sala expressam posição de poder. Na sala há lugares determinados para uns/umas e 

para outros/as. Próximo ao quadro e sua mesa, os objetos pessoais e os instrumentos de aulas, 

é território das professoras. As laterais e o centro da sala pertencem aos estudantes e, o entre 

meio as carteiras - que não estão todas em fila - seria a zona de fronteira, por onde circulam 

tanto professoras quanto estudantes, cada um/a com seu limite guardado subjetivamente. As 

relações nesse espaço são de olhares frontais, frente a frente. Em posições assimétricas, 

estamos (Professor/a) em pé e os/as estudantes sentados, expressando hierarquia de poder. 
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Posição que, em alguns momentos foi experimentada por dois estudantes que também se 

levantaram, e em seguida ouviram o pedido da professora para que sentassem em seus 

lugares. O espaço da sala de aula é um lugar disciplinar.  

Durante o momento de trabalho em grupo a formação dos mesmos foi espontânea, ou 

seja, por afinidade entre os/as estudantes. São diversos os laços de empatia entre eles/elas, no 

entanto, observei que os três mais determinantes nas aproximações são o gênero, a amizade e 

a idade. Três dos cinco grupos, foram formados por homens com duas mulheres em um deles. 

Os outros dois grupos se compuseram com mulheres e, em um deles entrou um homem, além 

de uma dupla de garotas que preferiram não participar de nenhum grupo. A amizade 

compareceu também como uma das importantes formas vinculares, a conferir densidade aos 

laços que percebi na sala. Nesse sentido, penso com Silva (2018) que, a dimensão escolar, ao 

ser pautada em reciprocidade, responsabilidade e solidariedade, pode constituir-se num 

espaço no qual as diferenças podem ser vivenciadas como uma maneira de resistir ao 

princípio de homogeneidade colocado em prática na sociedade contemporânea.  

Assim, também, os/as estudantes com aparência de idades menores se reuniram em um 

dos grupos composto por garotos e uma garota.  Esse arranjo espacial comprovou como as 

preferências baseadas nas diferenças naturais de gênero e de idade são de fáceis percepções, já 

as etnicorraciais e regionais são mais sutis. Nos diálogos propostos no interior da turma, notei 

que entre os/as adolescentes negros/as alguns/mas assumiram liderança no trabalho em grupo, 

outros se mantinham em silêncio e em observação e, outros puxavam conversas fora do 

contexto da tarefa. E entre os/as estudantes brancos/as a incidência de empenho e também de 

apatia pela a atividade tinha a mesma proporção.  

A relação com o tempo e o espaço de ler, pensar e escrever simultaneamente, contou 

com a nossa supervisão e o estímulo enquanto professor/a regentes da sala, mas, mesmo 

assim, dois estudantes, ao final entregaram a folha de tarefa que lhes foi entregue para a 

produção escrita e desenhada com suas representações sobre o conteúdo sem nada escrito, 

num gesto de transgressão à disciplina conjugada ao pedido que, na verdade era uma ordem 

para que todos/as elaborassem suas opiniões. No espaço relacional da aula, tarefa bem sujeita 

ao desejo racional e à supervisão constante sobre todos/as, a indiferença dos dois estudantes 

na relação com a tarefa pode ser significada como um ato de contestação e resistência ao 

ordenamento e ao controle dos corpos e ações que o formato das atividades continham, 

procurando evitar qualquer possibilidade de um ato contingencial. Não dizer, ou silenciar 

diante do proposto, evidenciou assim que, nem tudo é administrável no espaço da aula, por 

exemplo, a vontade e as atitudes.  



174 

 

As relações culturais na sala de aula são uma maneira de adquirir e produzir 

conhecimentos. Os conhecimentos nelas adquiridos e produzidos não são resultados somente 

das relações entre as pessoas, mas também de relações entre as pessoas e os objetos, relações 

entre os sujeitos e as coisas. No entanto, devido o caráter de rotina que o fazer pedagógico se 

veste ao longo do tempo-espaço das aulas, essas relações ganham o status de invisíveis ou 

naturalizadas, como se elas sempre tivessem as mesmas características e não carregassem 

importância no processo de ensino e aprendizagem, como se fossem neutras ou como se não 

existissem.  

 

3.2 - Políticas e enunciados acerca das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais 

no espaço cultural escolar: com a palavra a Geografia e os/as professores/as.  

 

A narrativa de evolução histórica das sociedades e seus sistemas culturais tem 

garantido a vigência do sistema de hierarquização das culturas e mantido assim, as culturas de 

matriz europeia no centro dos espaços de produção e ensino do conhecimento, como é o caso 

na maioria das universidades e das escolas da educação básica. São muitas as discussões 

envolvendo os conteúdos que precisam ser contempladas nas matrizes curriculares da 

Geografia no espaço cultural escolar. Trazendo para o contexto desta pesquisa, nas aulas que 

observei durante o campo, as/os professoras/es colaboradoras/es seguiam a proposta curricular 

oficial com os conteúdos selecionados para o ano letivo de 2017, no entanto, eles foram 

selecionados do interior dos temas propostos por apenas uma coleção de livros didáticos, a 

qual contempla em quase nada a temática cultural e menos ainda as diferenças regionais. 

Trata-se de discursos que visam educar sob a hegemonia do eurocentrismo que 

naturaliza as hierarquias de poder estabelecidas no padrão de controle colonial moderno, o 

que Quijano (2009) denomina de colonialidade.  Nessas narrativas eurocentradas que o livro 

didático abriga, as demais regiões do mundo passam a existir a partir do contato com o 

continente europeu, ao mesmo tempo produz o apagamento das contribuições das outras 

culturas e epistemes
34

para o projeto de desenvolvimento da modernidade capitalista da Europa 

e sua ocupação de outros lugares no mundo. 

                                                           
34

 Na filosofia grega, especificamente no platonismo significa o conhecimento verdadeiro, de natureza científica, 

em oposição à opinião infundada ou irrefletida. E para Foucault (1926-1984), paradigma comum a variados 

saberes individuais, numa dada época, que partilham das mesmas qualidades, independentemente de suas 

diferenças características. 
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Na perspectiva discursiva, os fatos reclamam sentidos e os sujeitos se constituem 

simultaneamente a esse processo de interpretação. Se não são provocados a perceber e aceitar 

a diferença no espaço escolar, os sujeitos culturais passam a significar e se constituírem a 

partir do lugar eurocêntrico que assimilam a partir do discurso eurocentrado. O processo de 

constituição das identidades se dá pela linguagem e, implica na consideração de uma 

dimensão simbólica, de uma materialidade que tem a ver com a relação da linguagem com a 

exterioridade, ou seja, o sujeito e o contexto espacial.  

A “identidade maranhense”, atribuída pelos “centrosulistas” aos nortistas residentes no 

Sul do Pará – específico na Cidade de Redenção – pode ser uma das identidades 

discursivamente construída pelo o olhar do outro não nortista em condição superior de poder 

(econômico, por exemplo). O poder agindo na sua função de discurso, por meio de 

enunciados de sujeitos culturais “centrosulistas” que se hegemonizaram e constituíram a 

“identidade maranhense”. Trata-se de um tipo de identidade que o Estado moderno brasileiro 

aceita, por não ameaçar a identidade nacional que ele construiu e exige exclusividade 

hegemônica à ela, estabelecendo para si a função de árbitro máximo sobre as identidades que 

seriam toleradas. No contexto geopolítico do Estado outras identidades somente seriam 

aceitas se não pusessem em jogo a supremacia da identidade nacional, o que garante ao 

Estado um certo poder de certificação dos demais pertencimentos. O Estado brasileiro, por 

meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Pluralidade Cultural (1997) reconhece outras 

identidades no território e na sociedade, e as tensões decorrentes das relações entre essas 

identidades culturais. 

 

A sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, como também por 

imigrantes de diferentes países. Além disso, as migrações colocam em contato 

grupos diferenciados. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais 

bastante diversas e que a convivência entre grupos diferenciados nos planos social e 

cultural muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação. (BRASIL, 

1997, p. 117). 

 

Na leitura que estou fazendo, significo o discurso do Estado como um discurso da 

colonialidade, pois, se trata de um enunciado que tenta ocultar as desigualdades criadas pelo 

modelo europeu de ocupação e produção do território e, simultaneamente “diminuir os 

testemunhos do trauma que acompanhou a arte triunfante da exploração” (BHABHA, 1992, p. 

178), das populações do interior, por exemplo, o empobrecimento de algumas regiões do país 

em favor do enriquecimento de outras, como é o caso da Região Norte e Centro-Sul, 

respectivamente. Podemos perceber a intersecção entre cultura, renda e escolaridade na 

composição do tecido do preconceito e da discriminação contra os sujeitos culturais de 
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algumas regiões do país, dentre elas a Região Norte. Tal assimetria produz uma cartografia 

hierarquizada em que o Centro-Sul é o centro e as demais regiões a periferia. Identifico o 

Centro-Sul assim, como o lugar discursivo de onde vêm os estereótipos utilizados para 

diferenciar, discriminar e muitas vezes apagar a presença do outro. 

Ao pensar a relação do colonialismo com o estereótipo, Bhabha (1992, p. 178) sugere 

que o ponto de intervenção em relação à situação do discurso eurocêntrico “deve mudar da 

identificação de imagens como positivas ou negativas para uma compreensão dos processos 

de subjetividade tornados possíveis (plausíveis), por meio do discurso estereotípico”. Nesse 

sentido, proponho que, a atenção no ensino de Geografia deve se voltar às muitas 

subjetividades, à multiplicidade e à contingência dos discursos do espaço – inclusive o escolar 

– e nele os estereótipos que são engendrados. O olhar do ensino geográfico tem o papel de 

questionar as perspectivas canônicas percebidas nos enunciados do livro didático. 

Problematizar o espaço cultural escolar é afirmar a preocupação em promover 

mudanças positivas na alteridade, para que ela venha ocupar o lugar da injustiça social, que é 

originada em parte, nas posições de poder inerentes às relações interculturais que repercutem 

na escolha e no ensino dos conteúdos curriculares, e que tem batimento na constituição dos 

sujeitos e suas identidades. Colocar a temática da problematização das diferenças 

etnicorraciais e regionais, como conteúdo geográfico significa potencializar o debate político-

discursivo nas práticas discursivas do ensino da Geografia. 

O contexto espacial que reclama uma “politica da diferença” no espaço cultural 

escolar na presente pesquisa - Redenção, Sul do Pará - é o que abriga indígenas, negros, 

brancos, migrantes das várias regiões do Brasil, inclusive de estados da Região Nordeste 

como Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia (Figuras 18 e 19), que se relacionam, mediados pela 

ideologia das identidades culturais hegemônicas, sendo que estas visam a cooptação, o 

apagamento e a subalternização das demais identidades, numa maneira de 

“desreconhecimento” e não aceitação da diferença positiva.  

O sentido de ideologia aqui não é ocultação da realidade e nem é conteúdo, ela é vista 

como “o imaginário que medeia a relação do sujeito com suas condições de existência”. 

(ORLANDI, 1994, p. 56). Por isso, a importância de se trabalhar as diferenças como 

conteúdos de Geografia. As relações dos sujeitos culturais com esse ensino na sala de aula são 

condições de existência e parte constituinte do imaginário, logo a argumentação para utilizá-lo 

na formação do pensamento geográfico que possibilite professoras, professores e estudantes a 

identificarem e problematizarem as assimetrias do poder nas relações interculturais no espaço 
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escolar, objetivando construir outras formas de relações pautadas no respeito e na valorização 

da diferença etnicorracial e regional, bem como outras. 

Argumento que os/as futuros docentes de Geografia, desde a formação inicial tomem 

conhecimento que os conteúdos geográficos das identidades e diferenças etnicorraciais e 

regionais podem compor o quadro curricular. E este, como muitas outras práticas, é uma 

prática de atribuir significados, ou seja, um discurso que constrói sentidos. Para disputar 

sentidos esses conhecimentos precisam está presentes também no ensino da Geografia, pois 

“os conteúdos dão estrutura sintética, semântica e pragmática às disciplinas” (GARRIDO 

PEREIRA, 2013, p. 204). Tendo consciência desse alcance dos conteúdos, os sujeitos 

culturais docentes estarão em condições epistêmicas de desconstruir e reconstruir outras 

formas de alteridade no espaço cultural escolar, para além da fixidez identitária colonial, um 

exercício fundamental na construção da política da diferença a partir da escolha dos conteúdos 

geográficos.  

Sou ciente que conteúdos sobre identidades e diferenças etnicorraciais e regionais e o 

espaço escolar, em suas materialidades e peculiaridades, podem ser significados de diferentes 

maneiras, assim como acredito que os sentidos a eles atribuídos advêm de memórias 

discursivas que nem sempre têm origem nos sujeitos que sobre ele se expressam.  

Neutralidade na interpretação literária é virtualmente impossível, uma vez que 

diferentes interpretações correspondem a diferentes visões do texto (e do mundo). As ideias 

plurais ao se manifestarem evidenciam posições políticas, constituem espaços políticos e da 

política. Esta que, segundo Castro (2012) é uma palavra polissêmica que faz parte do 

vocabulário da maioria da população, pois, “se atentarmos para o senso comum a política está 

em tudo e em toda parte...”. Os discursos geográficos hegemônicos argumentam em defesa de 

uma possível neutralidade da ciência e do conhecimento na educação. Sentido oposto ao 

modo como a política é significada no espaço cultural escolar pelas teorias críticas e pós-

críticas. Esse jogo de significações demonstra que as propostas curriculares “se desenvolvem 

a partir de interesses, disputas e, é um campo de lutas e conflitos em torno de símbolos e 

significados”. (MOREIRA, 2005, p. 15). 

Isto posto, que espaço a Geografia escolar pode disputar nessa estrutura vertical de 

relações na educação escolar? Diria que não será com as epistemologias que constituem e 

circulam nos discursos presentes nos conteúdos ensinados. Nelas é necessário que haja a 

presença das epistemologias africanas e indígenas, pois a perspectiva que norteia a seleção 

dos conteúdos geográficos permanece a da colonialidade, imaginário dominante do mundo 

moderno que permitiu legitimar a dominação e a exploração imperial.  
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Esse imaginário, apesar das críticas que tem recebido, permanece em vigência no 

ensino da Geografia por intermédio da colonialidade do saber e do poder. Essa permanência 

reclama o “desinventar” dos metadiscursos tidos como verdades sobre o espaço geográfico 

brasileiro. Nesse sentido, conteúdos que trazem preocupações e abordagens 

problematizadoras podem ajudar a desconstruir classificações, dissimulações, esquecimentos 

e silenciamentos das outras formas de conhecimentos que dinamizavam esse espaço antes da 

ocupação europeia. Para isso, é necessário que os conteúdos e abordagem garantam e 

potencializem o trato com as africanidades, indianidades e regionalidades brasileiras nos 

conteúdos no espaço das aulas, para assim, promover aprendizagens que valorizem as 

identidades étnico-histórico-geográfico-cultural.  

Doreen Massey (2008), ao pensar a aprendizagem do espaço geográfico - defendido 

como relacional - ver problema quando este é reduzido à representação, por isso a autora 

sugere que o ensino dos conteúdos de Geografia vá além da causalidade e alcance a 

complexidade espacial. Entendo que esse espaço complexo se encontra na pluralidade que 

habita as identidade e diferenças e suas relações no espaço escolar. Parafraseando a autora em 

Geographies of Solidarities (2008) citada por Rocha (2017), uma geografia da diferença seria 

um conteúdo que potencializaria o currículo de Geografia. Nela seria possível vislumbrar a 

desconstrução dos discursos geográficos que constroem significados de identificações e 

diferenciações hierarquizadas nas relações de poder, bem como identificar os conflitos 

políticos e as negociações entre os sujeitos culturais, a partir de uma percepção do espaço 

escolar como múltiplo, plural, heterogêneo. 

A proposta de abordar a temática das identidades e diferenças etnicorraciais e 

regionais como conteúdos geográficos a serem ensinados nas escolas de Redenção, não 

almeja substituir outros conhecimentos, ela visa trazer o tema da diferença para o lugar que é 

seu, mas que até agora tem sido pouco ocupado, por razões da estrutura fechada e homogênea 

da proposta curricular municipal. Os estudos da diferença podem contribuir para o 

questionamento das interdições impostas, e assim propiciar a abertura do discurso geográfico 

a outros significados, ou seja, “desaprisionar” os sentidos. Superar a ideia de fixidez e eternas 

permanências, para que assim se possa ter apenas estruturações e reestruturações discursivas, 

em processos contingenciais que possam questionar noções como a transcendência e a 

universalidade. Para tanto é necessário tensionar as estruturas fixas que fecham de forma 

definitiva a significação no currículo de Geografia. 

Ciente de que a Geografia sozinha não dá conta de todas as dinâmicas de poder 

envolvidas nas relações interculturais no espaço escolar, dado o elevado grau de 
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complexidade desse movimento, que envolve dominação e exclusão, mesmo assim, considero 

pertinente incluir a identidade e a diferença como conteúdos geográficos, a partir da 

perspectiva pós-critica, pois, conforme Silva (2005, p. 46-50), esse horizonte nos permite 

entender a concepção de política para muito além do seu sentido tradicional, que era 

focalizado apenas nas atividades do Estado. Para essa tendência, “o pessoal também é 

político” e seus conteúdos “têm significados que vão além daqueles aos quais a teorias 

tradicionais nos confinaram. O conhecimento é lugar, espaço, território e, seu ensino abriga 

relações de poder, trajetória, viagem, percurso. Nele se forjam as identidades”. 

Conceber o conhecimento geográfico nessa perspectiva potencializa pensar, propor e 

agir em busca de “estabelecer conexões com as geografias que atravessam a vida”. (TONINI; 

GOULART, 2017. p. 260). Tais geografias só são possíveis se considerarmos a pluralidade de 

sentidos na experiência dos sujeitos culturais na e com a diferença no espaço escolar, por 

exemplo, pensar como o estudante indígena, negro, migrante maranhense da periferia da 

cidade, significa a escola geograficamente, iniciando pela a arquitetura, seus espaços 

geométricos e de relações, normatizados e hierárquicos, os discursos disciplinares, as 

professoras e os professores, suas narrativas e corpos, os enunciados visuais da escola e os 

sistemas de linguagens que nela circulam... Tudo isso requer o entendimento dos conteúdos 

geográficos como possibilidade de “significação, criação ou enunciação de sentidos” 

(LOPES, MACEDO, 2011, p. 42), em que se tenha consciência que, tanto as identidades 

quanto as diferenças delas advindas são resultado de práticas de atribuição de sentidos e que 

estes não são únicos. 

Os muitos sentidos que os conteúdos de Geografia e seu ensino podem abrigar, 

subvertem, talvez, a lógica que é pensada e implementada nas políticas oficiais de educação, a 

da estrutura rígida e fechada. Isso porque acredito na ideia da agência dos sujeitos e na não 

determinação total destes por nenhuma estrutura. “Isso não significa que a estrutura não 

existe, mas apenas que ela não determina posições sociais”. (MACEDO, 2009, p.89), por isso 

estou trilhando a forma de pensar a inserção do conteúdo das identidades e diferenças 

etnicorraciais e regionais nas aulas de Geografia, por também não acreditar na captura total 

dos sujeitos pelas estruturas.  

Sendo assim, penso que essa forma não-determinística de pensar apresenta boas 

possibilidades para o estudo das políticas da diferença no espaço curricular da Geografia, nos 

“permitindo fugir tanto da ideia de determinação estrutural quanto de concepções 

voluntaristas”. (MACEDO, 2009). Minha experiência docente – pois a escola é também meu 

espaço de fala nesta pesquisa – me ajuda a perceber que há “lutas” e resistências por outras 
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significações dos conteúdos, travadas nas diferentes instâncias em que se dá a política oficial 

de homogeneizar as identidades no processo de ensino nas escolas.  

Isso me permite a concordar com Macedo (2009), que a estrutura apresenta, portanto, 

um excesso de sentido que sempre escapará e que constitui o discursivo como campo de 

indecisão, condição e impossibilidade de tentativas de fixação de sentido, ou seja, de cada 

discurso particular, o que nos dar a esperança de ser possível incluir o conteúdo da diferença 

no ensino de Geografia, pois concordo que “não é a estrutura que define as posições de 

sujeito, mas o sujeito que, ao decidir por uma posição de sujeito, articula a estrutura”. (p. 91). 

Nessas condições, um conteúdo de Geografia que apresente a perspectiva dos sujeitos 

culturais identificados etnicamente como indígenas, negros e regionalmente como 

“maranhenses” tem possibilidade de problematizar posições e concepções fechadas e 

fixadoras. 

A escolha de conteúdos inclusivos e muitas vezes “polêmicos” no âmbito da Geografia 

escolar precede referenciais teóricos, metodológicos e didáticos pautados na alteridade e na 

justiça social. Não se pode perder de vista “as condições de produção
35

” dos discursos dos 

sujeitos educadores/as, pois são esses discursos que, na AD, analogamente poderiam ser 

chamados de interdiscursos
36

. São eles quem pode e deve dar sustentação discursiva nos 

processos e circunstâncias de enunciação dos conteúdos, que estão sendo significados aqui 

como o contexto imediato no espaço da aula de Geografia constituindo realidades físicas e 

simbólicas, por exemplo, questionando e desnaturalizando sentidos que colocam as diferenças 

em lugares e condições de subalternidade. 

Um questionamento necessário à realidade simbólica criada no espaço escolar, a partir 

dos enunciados discursivos dos conteúdos, deve ser direcionado à identidade “maranhense”, 

criada por discursos de sujeitos culturais - agentes de reprodução do capitalismo que ocupa a 

Região Sul paraense desde a década de 1960 - que procuram construir territorialidade 

impondo sua cultura e depreciando as demais, bem ao modo colonial. Esses sujeitos 

hegemônicos se impõe com diferentes modos de narrativas sobre os povos originários da 

região e também sobre os migrantes nordestinos que para cá vieram em “processos que se 

realizaram, material e simbolicamente, na fronteira concebida como espaço de possibilidades, 

                                                           
35

 As condições de produção do discurso compreendem fundamentalmente os sujeitos e a situação. Também a 

memória faz parte da produção do discurso. Essa condição pode se dar em sentido estrito (imediato) e sentido 

amplo (contexto sócio-histórico, ideológico). (ORLANDI, 2015, p. 28-29). 
36

 O interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. (idem, 

p. 31). 
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e consistiram de variáveis e coexistências contratuais, mas principalmente conflituais”. 

(SILVA, 2010, p. 156).  

Elementos dessa alteridade estão presentes nas relações entre essas culturas também 

no espaço escolar, nas aulas de Geografia, por isso, não podemos fazer de conta que eles não 

estão ali ou abordá-los de forma superficial e naturalizada, pois a linguagem discursiva da 

Geografia que tem poder para estabelecer regionalizações
37

 e identidades regionais, do 

mesmo modo, pode também questionar os critérios e as características atribuídas à região, e 

incluir aspectos descolonizadores para  reflexões favoráveis à regionalidade dos sujeitos que 

aqui vivem, construindo assim, imaginários positivos sobre esses lugares e suas culturas. 

No espaço escolar há uma pluralidade de relações culturais que evidenciam o presente 

e deixam pistas para que se vislumbrem outras possibilidades. Para Dayrell (1996, p. 2), os 

diversos processos que se dão na escola “apresentam a reprodução das relações sociais, a 

criação e a transformação de conhecimentos, a conservação ou destruição da memória 

coletiva, o controle e a apropriação da instituição, a resistência e a luta contra o poder 

estabelecido”. Apreender a escola como construção discursiva e social implica, assim, 

compreendê-la na sua discursividades do fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas 

agentes passivo diante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua 

construção, de conflitos e negociações em função de circunstâncias determinadas pelas 

hierarquias presentes entre os sujeitos e os enunciados de poder delas advindos.  

Em meio à profusão de enunciados e sentidos, a centralidade das preocupações recai 

sobre as transformações da escola rumo à educação que precisamos ter; sobre os aspectos do 

cotidiano do espaço cultural escolar; as atitudes docentes diante dos conteúdos que são 

levados aos estudantes e os conteúdos que eles/as trazem à escola; sobre os valores e as 

perspectivas que implícitas ou explicitamente, os sujeitos que ensinam adotam. Ou seja, ao 

nível de tensão em que as ações pedagógicas se revestem ao trabalharem a pluralidade 

cultural. Ao invés de tentar primar pela igualdade homogeneizante, torna-se mais sensato e 

frutífero, celebrar as diferenças, não no sentido de essencializá-las, mas trazê-los como objeto 

                                                           
37

 Para esses autores citados por Silva e Costa (2018, p. 227-228), a região, enquanto um lugar, uma “região 

vivida” (FREMONT, 1980), estaria associada, a nosso ver, a ideia de “espaço vívido” (LEFEBVRE, 2006b), ao 

cotidiano, à apropriação simbólico/expressiva do espaço, às afinidades e afetividades, aos hábitos, à experiência 

cultural e aos modos de vida. Por outro lado, a região, enquanto produto de uma regionalização estatal, estaria 

associada ao “espaço concebido” (LEFEBVRE, 2006b), ao domínio funcional-estratégico sobre um determinado 

espaço, às racionalidades instrumentais de ordenamento, às “ideologias geográficas” (MORAES, 2005). Se, para 

Lefebvre, o espaço seria produzido a partir de uma relação dialética entre o “espaço vivido” e o “espaço 

concebido”, diríamos que a região seria o produto da relação dialética entre a regionalidade (a “região vivida”) e 

a regionalização (a “região concebida”), entre um “fato” e uma “arte” (SERVILHA, 2012, p. 329). [Grifo meu]. 
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para a reflexão e a problematização, pois só identificá-las não basta, é necessário perceber e 

desconstruir as posições de poder e subalternização imbricadas nos processos de 

diferenciação/identificação.  

Para Ratts,  

 
a diferença está no horizonte das interações sociais e políticas, nas perspectivas, das 

relações raciais (negros(as), brancos(as), mestiços(as) e outros segmentos que 

podem ser racializados), de etnicidade (indígenas, quilombolas, ciganos(as) e outros 

grupos que podem passar por processos de etnicização), de gênero e sexualidade 

(mulheres, travestis, transexuais, homens, lésbicas, gays, bissexuais e pessoas que 

não se enquadram nestas definições). (RATTS, 2018, p. 124). 

 

Todas essas categorias de diferenças já receberam atenção nos estudos das ciências 

sociais, algumas em maior outras em menor grau. Na ciência geográfica, o autor ressalta que é 

novo o interesse em refletir essa temática. “Indígenas, quilombolas e ciganos têm sido 

tratados por meio da correlação entre identidade étnica, territórios e territorialidades”. (p. 

125). Diríamos também que negros e algumas categorias de migrantes, como os 

“maranhenses”, também não figuram nas análises dos “quadros geográficos”. No entanto, em 

nível de formação as/os colaboradores/as desta pesquisa foram unânimes em afirmar que o 

estudo dessa temática quase não aconteceu durante suas graduações e, quando ocorreu, foi de 

forma muito superficial e naturalizada, apenas com as três matrizes étnicas (indígena 

americano, negro africano e branco europeu), que formaram a população brasileira. 

A diferença possui pelo menos duas formas de ser construída, uma positiva e outra 

negativa.  Conforme Woodward (2014), na primeira ela pode ser celebrada como fonte de 

diversidade, heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora. É essa 

construção que os “novos movimentos sociais” adotam tentando resgatar as identidades dos 

constrangimentos da norma e celebrar a diferença, expressando sua afirmação, como tem se 

tornado mais evidente em todos os espaços culturais da sociedade, dentre eles o escolar. De 

outro modo, negativamente, a diferença se constitui por meio da exclusão ou da 

marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outras” ou “forasteiros”.  

No espaço escolar, locus desta pesquisa as duas construções se fazem presentes.  Os 

enunciados discursivos que ali circulam agem a todo instante na identificação e na 

classificação, um processo que passa como natural nas relações entre os sujeitos culturais, não 

importando como esses modos de identificar/diferenciar formam e interferem as/nas 

subjetividades, principalmente, em estudantes com as marcas mais evidentes da diferença, 

como negros e indígenas.   
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A realidade que se constitui nessas relações naturalizadas e naturalizantes, imprime 

muitas vezes marcas depreciativas nos sujeitos por meio de atitudes discriminatórias e de 

preconceitos. Trazer a problematização das diferenças no espaço escolar é papel também da 

Geografia, já que o espaço, nas suas diferentes perspectivas é o seu principal objeto de 

análise. No entanto, reforço que, é necessário que a abordagem geográfica dê conta de mostrar 

e desestabilizar a temporalidade continuísta da modernidade eurocentrada, que procura 

sempre garantir a homogeneidade em todos os espaços, operando no sentido de impedir que 

os subalternos intervenham no processo de significação e alterem as representações 

dominantes, construindo contranarrativas de resistências.  

Conforme Gomes (2017), a Geografia é uma forma de pensar, e se fundamenta na 

maneira de ver. Nessa direção a tarefa central da educação geográfica é ensinar a pensar 

geograficamente. Sendo assim, é papel de quem a ensina escolher conteúdos e abordagens que 

permitam tensionar verdades estabelecidas, como a de que há uma ordem temporal e espacial 

lineares no mundo, a partir da história e do espaço europeu, que as demais regiões devem 

seguir para alcançar determinado estágio de desenvolvimento, civilidade, etc. Coerente com o 

que estou propondo aqui é desenvolver pensamentos geográficos que possibilitem ao/à 

estudante questionar, por exemplo, a colonização dos demais lugares do mundo pela Europa 

como sistema de drenagem de riquezas para o “velho mundo”, as formas de violência como 

essas riquezas eram adquiridas e as tentativas de apagamentos do outro culturalmente.  

Aprender as diferenças culturais passa por pensar a geografia das relações que se dão 

entre os espaços, objetos e fenômenos, sejam eles econômicos, políticos, ambientais ou 

culturais. O espaço cultural escolar é um locus privilegiado para se ensinar e aprender a 

pensar de forma relacional, por ser um local de encontro da pluralidade de identidades, 

objetos e discursos. Lugares como o espaço cultural escolar produzem uma espécie de resumo 

da diversidade socioespacial da população e, eu diria que também dos demais fenômenos 

geográficos. A pluralidade que habita o espaço da escola é uma experiência singular na vida 

dos/as estudantes e dos demais sujeitos escolares, isso porque, somos iguais e diferentes nos 

diferentes espaços em que nos relacionamos. 

A escola cumpre esse papel como um espaço discursivo em que os sentidos são 

provisórios, podendo, portanto, ser traduzidos de muitas formas, mas que enquanto atuam 

produzem e deixam marcas identitárias positivas ou ao contrário. Institui sentidos provisórios 

ao articular tradição – à dimensão pedagógica – a um projeto que, com sua mera existência, 

nega o já dito (Bhabha, 1998). É, portanto, político.  
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As estratégias de autoridade visando homogeneização, enquadramento e normatização 

nas práticas educativas, são traços de poder partilhados, que nelas se enunciam “sem que seus 

sentidos sejam transparentes ou miméticos”, no entanto, como trata-se, a meu ver de uma 

tentativa de regulação de sentidos, pensando com Lopes e Macedo (2011) há sempre sentidos 

que escapam e que garantem a possibilidade de resistência e mudança no espaço escolar. Os 

primeiros contatos, as identificações, regulações de sentidos, interdições, silenciamentos 

encontram resistências porque atuam como efeito de poder.  

Até agora, os sentidos dos dados empíricos evidenciaram o que chamei de “fronteira 

de significados”, que é a “zona tensa” entre a pluralidade cultural do espaço escolar e o modo 

discursivo dos conteúdos no ensino de Geografia. Parte dessa tensão se evidenciou no 

discurso da indiferença, atribuído à maioria, por exemplo, dos/as estudantes indígenas nas 

aulas de Geografia que as professoras e os professores procuram ensinar, motivando-os para a 

participação e a aprendizagem. Vejamos o discurso docente abaixo sobre a presença de 

estudantes indígenas em suas salas de aulas e o comportamento dos/as mesmos/as, a relação 

docente com eles/as e, a relação deles/as com os/as colegas não indígenas: 

 
Tenho aluno indígena sim... Assim, nos sextos anos, que é o nosso foco hoje, na 

verdade assim, há discriminação contra essas pessoas, ela é diferente ... porque 

ela/ela é pesada ((FAZ GESTO E EXPRESSÃO DE PESO, AGRESÃO E 

SOFRIMENTO)), é uma crítica pesada mas inocente .../ no sexto ano não, as 

vezes é porque tem essa diferença, e eles ainda não sabem lidar com essa 

diferença, então eles acabam falando algumas coisas que magoa o colega/Quanto a 

participação não ... muito pouco, eles tentam, eles evitam o máximo essa 

participação...(SOBRE OS INDÍGENAS NAS AULAS). (PE5). 

Krenak (1996), ao falar das relações entre cultura e identidade na educação do 

indígena, ressalta o quanto o tratamento da especificidade cultural do índio, dentro de 

propostas genéricas da cultura ocidentalizada tem resultado na própria negação da cultura 

específica. O comportamento de silêncio do/a estudante indígena diante do professor, no 

discurso acima, significa o efeito da negação cultural que o mesmo sente. E sua recusa em se 

envolver com aulas ...eles evitam o máximo essa participação...tem o sentido de resistência à 

homogeneização cultural que o ensino de Geografia empreende no espaço da sala de aula.  

Ademais, tal negação confina o/a estudante indígena em uma crise de identidade em 

que o/a mesmo/a passa a duvidar dos seus próprios valores, “na medida em que está sofrendo 

numa escola que expropria sua identidade e afirma para ele um conjunto de referências, 

normas de conduta e valores que não encontra na sua história, que não encontra na sua 

memória cultural”. (KRENAK, 1996, p. 94). Poderíamos significar essa condição como uma 

perda de território, uma desterritorialização cultural, efeito da expropriação identitária. 
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Segundo Guatarri e Rolnik (1986), Haesbaert (2010), resumidamente o território pode ser 

relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito 

se sente bem. Um conjunto de representações se projeta nele, inclusive o de espaço social e 

cultural. 

O discurso monocultural na Geografia expressa o monopólio e a legitimidade dada aos 

conhecimentos eurocentrados, com privilégio epistêmico de definir o que é verdade, o que é a 

realidade e o que é melhor para os demais, em detrimento dos outros conhecimentos 

produzidos no mundo, configurando o apagamento das outras vozes. O privilégio epistêmico 

dos homens ocidentais sobre o conhecimento produzido por outros corpos políticos e 

geopolíticos do conhecimento tem gerado não somente injustiça cognitiva, senão que tem sido 

um dos mecanismos usados para privilegiar projetos imperiais/coloniais/patriarcais no mundo. 

(GROSFOGUEL, 2016, p. 25). Posturas como a dos indígenas em salas de aulas, citadas pelo 

interlocutor na pesquisa, podem ser significadas também como formas de resistências às 

estruturas coloniais de conhecimento hegemônicas, que excluem outras epistemes. 

Essa instância da resistência demonstra que “nenhuma opressão tem o poder de 

permanecer existindo a despeito da dominação e nenhuma acaba por completo com a 

diferença”.  (LOPES; MACEDO, 2011, p. 182). Evidencia ainda que não há hegemonia 

cultural que abrigue o poder de minar por completo os sistemas culturais subalternos.  O 

ensino do pensamento geográfico crítico assim torna-se necessário, para que os/as estudantes 

desenvolvam habilidades espaciais para perceber, localizar e compreender as diferentes 

situações em que é possível a agência política e, nela ir se constituindo enquanto sujeitos, 

modo pelo qual o projeto de cidadania pode ser construído: na ação política em cada espaço 

de relações, “pois há muitas demandas políticas da diferença, em contextos diversos, que 

disputam a possibilidade de se constituírem como um projeto emancipatório”. (p.182). 

Com a emergência de demandas sociais por reconhecimento e valorização das 

diferenças biológicas e culturais, o modo de conceber o espaço na Geografia, ou seja, o 

conceito de espaço - pelo menos para os/as autores/as que adotaram a perspectiva pós-

estruturalista tem mudado. Na opinião de Garrido, 

de ser un concepto de matriz físico-morfológica y matemático-topológica, ha pasado 

a ser un concepto de matriz relacional-compleja y muldimensional-política. Está 

constituido de acciones y objetos, al mismo tiempo de planos de encuentro y de 

conflicto. A decir, el espacio ha vuelto al análisis social en un sentido más complejo 

que el que convencionalmente se usa. (GARRIDO, 2011, p. 10). 

Parte da complexidade que o espaço abriga é percebida no cotidiano das escolas 

municipais de Redenção, com os encontros, conflitos e trocas entre as diferentes culturas, 
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dentre elas as dos sujeitos investidos do poder do conhecimento e do Estado. As diferenças 

enunciadas nos discursos dos sujeitos da pesquisa evocam tal complexidade de relações e os 

conflitos delas advindos.  

A lida com as situações relacionais e conflituosas encontra obstáculos em muitos 

fatores no espaço escolar, dentre eles no baixo nível de formação das/os docentes sobre a 

temática. O enunciado discriminação
38

contra essas pessoas é diferente... porque ela é 

pesada... é uma crítica pesada mas inocente, aponta lacunas na formação e um repertório de 

sentidos, dentre eles o da escola inclusiva, onde a discriminação é percebida apenas como um 

desvio de alteridade, que são abordagens universalistas. Para Santos (2011, p. 19-20), 

percepções “universalistas não raro oferecem em realidade referenciais identitários de 

posicionalidade hierarquizantes, ao silenciar-se sob o manto da neutralidade em relação a 

princípios de dominação e exploração que estruturam violências no cotidiano das relações 

capitalistas”. Contraditoriamente, ao classificar a discriminação como pesada o autor do 

discurso dispõe de um eufemismo para significar a densidade da violência simbólica 

direcionada aos estudantes indígenas no espaço escolar.  

A importância que reside em a professora e o professor de Geografia se apropriarem 

de resultados de estudos que estão sendo realizados no campo da diferença no ensino da sua 

disciplina, está colocada como um desafio para as/os próprios/as docentes, para os órgãos 

oficiais de ensino, as instituições de pesquisa e pesquisadores/as que lidam com a Educação., 

pois, conforme Borges (2018), embora o discurso hegemônico sendo de valorização da 

diferença, percebe-se fortemente a presença das visões conservadoras nas propostas 

curriculares sobre esse tema. As/os docentes (em maioria formada e constituída ainda numa 

lógica onde a atenção é voltada ao conteúdo a ser ensinado), poucos se dão conta do conteúdo 

sociopolítico e cultural de suas escolhas, e exoneram-se da responsabilidade pela seleção do 

que é trabalhado, delegando essa demanda para editoras de livros didáticos, por exemplo.  

Ademais, estou de acordo com Santos (2011), de que o desafio é a produção de 

matrizes de conhecimentos (não só de Geografia, mas escolar) que contemplem as diferenças 

dos/as estudantes sem refleti-las de maneira hierárquica, sob uma roupagem pretensamente 

universalista. Propostas que contemplem a pluralidade e as especificidades culturais de cada 

                                                           
38

  Pinheiro (2016, p. 1) compreende discriminação como um tipo de conduta diferenciada e restritiva em 

relação a um indivíduo, ou mesmo, a um grupo social que resulta na restrição e exclusão de direitos, geralmente 

motivados por preconceitos, estereótipos e estigmas sociais. (grifo do autor). Para Silva (2001, p. 75), a 

discriminação racial é a manifestação comportamental do preconceito, ou seja, é a materialização da crença 

racista em atitudes que efetivamente limitam ou impedem o desenvolvimento humano pleno das pessoas 

pertencentes ao grupo discriminado e mantém os privilégios do grupo discriminador à custa do prejuízo dos 

participantes do grupo discriminado. 
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sistema de ensino, cada comunidade escolar e até de cada sala de aula. Deve se levar em conta 

que existem diversas demandas particulares de diferença, em contextos diversos, que 

disputam a possibilidade de se constituírem como um projeto de educação emancipatório, no 

lugar das narrativas universais hegemônicas e eurocentrada, conforme discutirei a seguir. 

3.3 Diferenças culturais etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos 

 

Todos os conteúdos no ensino de Geografia são importantes, no entanto, nesse estudo 

optei por fazer apontamentos para o ensino do conteúdo das diferenças e identidades 

etnicorraciais e regionais no espaço cultural escolar, acreditando no potencial que ele abriga 

para desencadear processos discursivos que problematizem e desnaturalizem preconceitos, 

discriminações e hierarquias de poder nas relações entre as diferentes culturas na escola e as 

consequências de injustiça delas advindas, bem como para contribuir com o desenvolvimento 

do pensamento espacial e socioemocional em Geografia, visando a construção de alteridades 

positivas. 

Independentemente do modismo de abordagens teórico-pedagógicas que atravessam a 

vida das escolas, lá estão e se relacionam nas salas de aulas, no pátio, na biblioteca, na 

cantina, nos banheiros, nas salas administrativas e dos professores, nos corredores e portões, 

os sujeitos com suas marcas étnicas, principalmente indígenas e afro-brasileiras e origens 

geográficas regionais de pertencimento às regiões discursivamente inferiorizadas. Para esses 

sujeitos estudantes, frequentar a escola, nela permanecer e aprender exige algo mais que a 

presença, precisa sobreviver à “cultura da homogeneização, essencialmente ao se enfatizarem 

determinados saberes e omitirem-se outros”. (MARQUES, 2005, p. 51). Associado ao 

encobrimento desses saberes das minorias étnicas, um repertório de atribuições negativas são 

enunciadas sobre os corpos, a história e a cultura desses povos.  

Nesse sentido, perguntei aos/às docentes na fase de entrevistas se os/as mesmos/as 

identificavam diferenças etnicorraciais no espaço escolar e como trabalhavam com as 

mesmas, dentre as respostas destaquei esta do Professor PE2:  

 

Se fala muito do Maranhão .../ Eu não percebo muito a questão racial, percebo 

mais o contexto de região, a brincadeira por brincar, que eu levo como se fosse uma 

brincadeira/ levo muito na brincadeira, eu aprendi a trabalhar as vezes, 

dependendo da situação, usando mais o lúdico para evitar o confronto./...eu até 

então eu num vejo isso, e eu num percebo que meus alunos também ... façam 

isso, com frequência ou que façam isso pra agredir. Existem as brincadeiras ... 

não existe o contexto ... ainda não vi ninguém levar pra um lado mais pessoal. 

(PE2). 
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Pensando nas condições históricas de produção do discurso de PE2, diria que o mesmo 

fala do lugar de professor efetivo da rede municipal de ensino. Sua prática pedagógica se dá 

com estudantes de origens populares, filhos ou netos de migrantes oriundos de estados como 

o Maranhão, Piauí, Tocantins e Mato Grosso. Homens e mulheres que migraram para a 

Região Sul do Pará, no período do ciclo da economia dos garimpos.  Essas escolas são 

constituintes do sistema de ensino da cidade, espaço que predomina a cultura do agronegócio 

centrosulista, onde há uma disputa simbólica pelos significados culturais, sendo as culturas 

nativas esteios de resistências. 

Na condição também de migrante, esse sujeito discursivo vive a ambivalência 

identitária característica dos que deixaram seu lugar de origem para construir novas 

territorialidades e outros lugares. Com dois cursos de formação acadêmica inicial, mesmo 

assim, se percebe no discurso desse interlocutor, demandas por formação mais aprofundada 

na questão da Geografia e da alteridade cultural na escola, ou seja, conhecimentos que lhe 

instrumentalize a fazer uma leitura mais crítica das práticas discursivas e das relações 

interculturais no espaço escolar.  

Tendo em vista o recorte discursivo de PE2 e os sentidos que ele pode nos trazer, 

reconheço a complexidade da temática do preconceito e do racismo na sociedade brasileira, 

que por extensão se reproduz no espaço escolar, da mesma forma que argumento pelo o não 

silenciamento sobre questões de desigualdades provenientes das diferenças culturais entre os 

sujeitos escolares. Nesse sentido, signifiquei a expressão do sujeito discursivo “...eu não 

percebo muito a questão racial...”, como uma confirmação do quanto a questão do racismo é 

evitada, e como ele se manifesta de forma bem camuflada, ambígua, sagaz, de modo que se 

torna difícil distingui-lo nas relações interpessoais e em todos os elementos do espaço escolar. 

No entanto, Ferreira (2014, p. 23), nos diz que “o ato de educar para a vida, convoca-

nos a refletir sobre o prazer e a dor de conduzir a outros caminhos possíveis do exercício da 

liberdade”. Isso significa que ensinar a se tornar sujeito exige formação, persistência e 

enfrentamentos éticos e políticos em certos momentos, para que o silêncio não venha nublar 

questões que precisam ser tocadas e resolvidas durante o processo de ensino de Geografia na 

sala de aula. A alteridade no espaço escolar da sala de aula, por exemplo, recebe influência 

dessas marcas discursivas de diferenciação e identificação, que funcionam como dispositivos 

usados para justificar as hierarquizações nas relações de poder, corroendo o ideal de igualdade 

e afastando os sujeitos da justiça social.  

É muito perceptível o caminho que está sendo trilhado por aqueles/as que sempre 

tiveram seus direitos negados: a disputa com os sujeitos da cultura hegemônica, visando 
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conquistar território e reparações às perdas históricas, por exemplo, o direito à educação. 

Como a Geografia escolar pode contribuir com essa demanda, tendo suas narrativas e práticas 

voltadas para os interesses da modernidade europeia, ou seja, pensando e operacionalizando 

conhecimentos geográficos sob égide das narrativas excludentes? 

Tendo esse desafio no horizonte, optei por trazer apontamentos sobre as dimensões 

envolvidas no ensino de Geografia (Quadro 3), que considero abrigar centralidade para se 

alcançar o propósito de tensionar ideias e posições estabelecidas e incluir abordagens sobre os 

saberes daqueles/as que tiveram suas presenças sempre contestadas no espaço cultural escolar. 

Essas dimensões passam necessariamente pela relevância que o espaço cultural escolar, 

constituído de relações desempenha na formação dos sujeitos estudantes, pelo conteúdo das 

diferenças etnicorraciais e regionais, os aportes teórico-metodológicos da temática e o ensino 

de Geografia, meio que pode substanciar a Geografia escolar em direção à construção da 

justiça social. 

  Quadro 3 - Dimensões do Ensino de Geografia vigente. 
Dimensão Exemplo de ocorrência 

D1 - Da associação entre 

grupos raciais e regiões 

(geoculturais) de origem. 

Que dá esteio à permanência da ideia de raça enquanto reguladora de 

comportamentos, valores e relações sociais, econômicas e de poder. 

D2 - Da divisão dicotômica do 

mundo (desde Ratzel) entre 

países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos – e, no meio 

deles, os países “em 

desenvolvimento”. 

O que (a) reforça a ideia de uma evolução linear cujo futuro único do 

mundo é seguir o caminho dos chamados “desenvolvidos”, e (b) confere 

poder nas relações sociais aos indivíduos e grupos cuja historicidade, 

geograficidade e “corporeidade” são remetidos à herança e ligação com 

estes países e povos ditos “desenvolvidos” e, portanto, superiores.  

 

 

D3 - Da difusão da 

monocultura do tempo 

(espaço) linear.  

 

Pela forma como se trabalha o papel da técnica como dimensão evolutiva 

– p. ex., na maneira como é trabalhado o conceito de paisagem, através 

da divisão entre “paisagens naturais” e “paisagens humanizadas”, estas 

últimas sendo sempre (evolutivamente) a expressão dos avanços 

tecnológicos sobre a materialidade terrestre. Assim, paisagens que são 

fruto de experiências simultâneas aparecem como sendo paisagens do 

passado, paisagens do presente e paisagens do futuro.  

D4 - Da visão do mundo 

contemporâneo como sendo o 

transbordamento de processos 

econômicos, políticos, sociais, 

militares e culturais da 

Europa.  

O que aparece com toda força na forma como se ensina sobre os outros 

continentes, cujos referenciais históricos e espaciais de periodização e 

regionalização aparecem sempre como resultantes diretos dos processos 

e interesses eurocentrados, portanto, como se não houvesse 

protagonismo neles.  

 

 

 

D5 - Da difusão de uma visão 

tecnicista e cartesiana de 

mundo. 

 

Por exemplo, pela forma como ensinamos Cartografia. De uma forma de 

representação espacial, ela é transformada em única forma de expressão 

espacial do mundo, critério de verdade e de existências naturais e 

sociais, decorrente das possibilidades da racionalidade técnica subjacente 

ao processo de elaboração dos mapas - que são, melhor dizendo, 

limitados por esta racionalidade às formas científico-ocidentais de ver o 

mundo, de expressar referenciais de espaço, de tempo e das existências 

sociais.  

  Fonte: Organizado a partir de SANTOS, 2011, p. 11-12. 

  Org. CARVALHO, J. R. de, 2018. 
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Conforme venho discutindo, esse quadro - apesar de está baseado numa pesquisa 

restrita a uma experiencia que não tinha pretensão de generalização - sintetiza bem as formas 

como o ensino de Geografia ainda é ensinado em muitas escolas. Modo que pouco tem 

contribuído com a formação para a cidadania e a justiça social, no sentido também de 

problematizar as hierarquias de poder presentes nas relações culturais no espaço escolar. 

Apontando para a possibilidade de um ensino de Geografia que supere as dimensões 

tradicionais, a (Figura 22) resume as relações que uma proposta assim precisa estabelecer. 

Figura 22 - Dimensões para outras práticas discursivas de ensino de Geografia. 

 
                                Org. CARVALHO, J. R. de, 2018. 

 

Acredito que a articulação dessas quatro dimensões no ensino de Geografia pode vir a 

contribuir para a superação de práticas de ensino em Redenção que se assemelham às 

descritas no (Quadro 3)
39

, que é uma mostra restrita ao campo da Geografia e seu ensino na 

escola, fazendo referências aos aspectos colonizadores contidos nas formas como o saber 

geográfico e seus enunciados se colocam no ensino, edificando e cristalizando “narrativas 

oficiais e de referências identitárias a partir de vieses, com base numa ótica que desqualifica 

culturas, conhecimentos, cosmovisões e rechaça epistemologias não hegemônicas”. 

(SANTOS; PINTO; CHIRINÉA 2018, p. 954).  

A contrapelo da proposta de ensino em Geografia que visa uma sociedade 

pretensamente homogênea e monocultural, desenvolvo a seguir, as quatro dimensões da 

                                                           
39

 Mesmo que, muitas das ocorrências do (Quadro 3) tenham sido percebidas nas aulas que observei durante o 

trabalho de campo nesta pesquisa, elas não podem ser generalizadas para o conjunto das práticas de ensino de 

Geografia em todo Brasil. Elas dizem mais do contexto onde foi desenvolvido um programa de pesquisa sobre a 

Lei 10.639 e o ensino de Geografia, que deu origem ao texto escrito pelo Professor Renato Emerson dos Santos, 

um dos coordenadores do projeto. 

 

Conteúdo das 
diferenças e 
identidades 

etnicorraciais e 
regionais 

Espaço 
cultural 
escolar 

Ensino de 
Geografia 

Aportes 
teóricos 

metodológicos 



191 

 

(Figura 22), que combinadas no ensino de Geografia, podem promover reflexões estimulantes 

sobre processos de articulação de diferenças culturais e de estratégias que desenvolvam 

capacidades junto aos estudantes para lidar de forma problematizadora com as injustiças 

existentes no espaço escolar e nos demais espaços sociais. 

 

3.3.1 Dimensão teórica-metodológica 

 

Colocar questões etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos em 

movimento para o ensino em sala de aula requer, além do compromisso com a justiça social e 

a vontade, suportes que deem confiança de que, o que está se propondo na prática pedagógica 

não é algo desprovido de fundamentos e aleatório. Contudo, não tenho a intenção de 

direcionar algo no sentido de prescrição, nem intenciono propor um receituário pensando que 

assim, serão resolvidos todos os problemas de representações e discursividades negativas em 

relação ao outro diferente no espaço escolar. Isso porque, no processo de ensinar é o caminhar 

que de fato faz o caminho, o que posso prever antes disso são apenas alguns sinais que eu – 

também professor – gostaria de encontrar no início da caminhada, pois como diz o poeta 

Antonio Machado: 

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

 

No caminho dessa pesquisa até agora consegui perceber importantes acenos dos/as 

colegas professores e professoras, dos/as estudantes e outros sujeitos escolares como os/as 

coordenadores/as de pátio, diretores/as, porteiros e zeladores/as, sobre possíveis janelas que 

podem ser abertas para deixar o sol e os ventos da alteridade e da justiça social adentrar no 

espaço cultural escolar e nas relações entre seus sujeitos. 

Nesse tópico inicio falando desses acenos para as janelas, me reportando ao conteúdo 

do (Quadro3), dizendo que, o cânone das narrativas hegemônicas na Geografia não dá conta 

de perceber e explicar as situações colocadas ali, no que se refere à Geografia e o Ensino, por 

isso estou argumentando pelas abordagens que se propõem a superar a crise de compreensão 

produzida pela incapacidade de antigas teorias e categorias de explicar o 

mundo”(BERNARDINO-COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 15), e as consequências das 

ações do capitalismo via projeto da modernidade colonizadora sob as populações colonizadas 
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e, no interior desse mundo, mais especificamente, a relação dos conhecimentos geográficos 

com o ensino dessa ciência. 

Ciente que a Geografia foi e continua sendo um dos instrumentos constituinte e 

difusor da modernidade por meio de diferentes formas discursivas, dentre elas a cartografia e 

o ensino, acredito que a partir de conteúdos e posturas questionadoras podemos ir 

“desmantelando” o pensamento tradicional no ensino geográfico, “restituindo aos sujeitos 

subalternos sua condição de sujeitos plurais e descentrados”. (idem, p. 16). Tal razão, ao 

longo dos cinco séculos fez com que o outro colonial negro, indígena, nortista/maranhense, 

seja assim identificado e transformado em inferior, perante etnias e culturas que se fizeram 

hegemônicas no processo de colonização.   

Um dos primeiros pontos para se pensar na desconstrução do discurso eurocêntrico é o 

reconhecimento da colonialidade do saber e do poder na educação, que conforme Quijano 

(2005) procura manter o projeto moderno de homogeneização dos povos heterogêneos em 

várias regiões do mundo. Para Servilha (2017), por exemplo, em torno da ideia de “índios” 

povos foram homogeneizados, assim como seus espaços de origem “América”. Os “negros” 

foram associados a um espaço igualmente visto pelo o imperial olhar como homogêneo, a 

“África”. Aos “brancos” homogeneizados como “europeus”, em alteridade aos outros povos, 

coube o papel de mando e futuramente o trabalho assalariado, enquanto índios foram 

designados ao lugar de servos, e negros a lugar de escravos, na divisão social do trabalho.  

Estou propondo uma pedagogia que se volte contra o racismo epistêmico que é 

componente estrutural da modernidade-colonialidade e sua racionalidade instrumental dita 

objetiva e neutra, funcionando como um sistema que procura fechar os sentidos do espaço, a 

multiplicidade de trajetórias e diferenças que ele comporta.  Argumento assim, em favor de 

um ensino de Geografia que se atente para questões de poder nas micro relações entre os 

sujeitos culturais, suas hierarquias e os desejos que sujeitos em posições hegemônicas de 

poder alimentam no sentido de invisibilização do outro não hegemônico, a exemplo dos 

grupos “centrosulistas” em relação aos indígenas, migrantes “maranhenses” e dos estados do 

Norte e Nordeste em geral, que são vítimas de estereótipos e preconceitos em Redenção, Sul 

do Pará.  

Os estereótipos e preconceitos contra todos os tipos de diferenças e, em específico a 

etnicorracial e regional se materializam e tomam força, por exemplo, na escola, quando as 

situações de piadas, brincadeiras, apelidos aparecem e são simplificadas e naturalizadas por 

quem deveria reprimi-las. O processo de desnaturalizar a raça ou etnia no seu cotidiano, 

pensando com Gomes (2006) é desnaturalizar o que está no senso comum. É aprender que ser 
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negro ou indígena não diz respeito apenas aos fatores biológicos, ao fenótipo, pertencer a um 

grupo etnicorracial diz respeito, também, a fatores de ordem cultural e política.  

A agência docente em situações de estereótipo e preconceitos requer preparo e 

comprometimento com a promoção da alteridade e da justiça social. O implícito no seguinte 

enunciado colhido numa das entrevistas da pesquisa (sobre como lidava com as questões das 

diferenças e atitudes discriminatórias na sala de aula) de PE2 ... eu aprendi a trabalhar as 

vezes, dependendo da situação, usando mais o lúdico para evitar o confronto, evoca 

algumas questões acerca do papel da escola e do docente na  construção de algumas 

identidades, em específico as etnicorraciais e regionais, uma vez que trata-se de um processo 

complexo, “que passa pela ressignificação da cultura, as relações de poder, as redes de 

sociabilidade, as mudanças sociais, a miscigenação, os deslocamentos geográficos, entre 

outros fatores”. (GOMES, 2006, p. 35).   

O enunciado “para evitar confronto” silencia os nãos ditos “tenho medo”, “não 

quero problema pra mim”. Outro sentido que o enunciado evoca é o de pensar o que 

substancia seu medo? Será que o sujeito não acredita na capacidade da escola para resolver 

questões da ordem das discriminações? Se o mesmo não se sente capacitado para lidar com a 

situação ou se se trata de indiferença ao problema? O verbo evitar produz sentidos de 

esquivar-se, fugir, escapar, afastar-se, desviar-se, distanciar-se, livrar-se, safar-se, salvar-se, 

preservar-se, evadir, indicando a situação de desconforto do sujeito diante das práticas 

discriminatórias. 

bell hooks
40

 (2013) chama atenção para a necessidade de uma prática educativa 

engajada no sentido de educar para a liberdade. Exemplos discursivos como o relatado pelo 

docente acima demanda postura problematizadoras por parte de quem ensina, visando, além 

de ensinar, proteger as almas dos estudantes, tanto das vítimas quanto dos agressores, já que 

agressões na relação de alteridade todos saem perdendo. hooks lembra ainda que muitos 

professores se perturbam com as implicações políticas de uma educação multicultural, pois 

têm medo de perder o controle da turma caso não haja um modo único de abordar um tema, 

mas sim modos múltiplos e referências plurais.  

Sendo assim, essa autora pondera que qualquer projeto que vise trabalhar com a 

valorização da pluralidade cultural precisa considerar o temor dos/as professores/as em 

relação à mudança de paradigma. O que segundo hooks (2013) significa demanda por 

formação, locais e oferta de formação inicial e continuada, onde os/as professores/as tenham 

                                                           
40

 A autora grafa seu nome em letras minúsculas. 
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oportunidade de expressarem seus temores e ao mesmo tempo aprender criar estratégias para 

abordar a sala de aula e o conteúdo multicultural. 

 

3.3.2 Dimensão espaço cultural escolar: reafirmação pertinente 

 

O espaço escolar é atravessado por essas qualidades elencadas por Foucault, mas o 

espaço da escola pode ser significado também como uma herança da sociedade moderna e 

guarda algumas características que o distingue dos outros espaços culturais. Conforme 

Barbosa (2016), esse lugar é produto de convenções e acordos realizados pelos sujeitos da 

história, que dão nome e identidade à escola, sendo facilmente identificado pela 

burocratização e a codificação que a caracterizam. Essas características são seculares e, ainda 

hoje, esse espaço guarda as formas inspiradas pela ideia de Educação da sociedade moderna, 

fato este que nos impulsiona a rever a escola e o trabalho que nela se faz no contexto 

contemporâneo. 

Um dos pontos essenciais para se ensinar a Geografia que questiona as situações e 

verdades estabelecidas e naturalizadas na escola, é perceber esta como um espaço de culturas. 

A perspectiva do espaço escolar como cultural permitiria assim, pensando com Silva (2014), 

que professores/as percebessem que a identidade e a diferença têm que ser ativamente 

produzidas. São as pessoas que as fabricam, no contexto de relações culturais e sociais. A 

identidade e a diferença são criações sociais e culturais constituídas e constituintes do espaço. 

Assim, dizer que o espaço escolar é cultural soa redundante, no entanto, pensar 

geograficamente acerca dele, faz-se necessário considerar também – talvez principalmente – 

sua dimensão cultural.  

O espaço cultural escolar se constitui de sentidos que vão da espacialidade 

(materialidade) à geograficidade (imaterialidade). Nele há todo um repertório de tangíveis e 

um repertório que só pode ser acessado via subjetividade. Quando solicitados a se utilizarem 

da subjetividade para falarem de como as diferenças e identidades surgem no espaço das suas 

aulas e como lidam com elas, obtive os seguintes discursos: 

 
Com certeza, há uma grande diversidade, que a gente percebe dentro da sala de 

aula. Às vezes, tem até algumas chacotas de alunos, que fazem por causa dessa 

diferença. (PE5). 

De modo geral? Tem só índios e brancos mesmos, e negros, né, tem sim. Cigano 

não, já teve. (PE6). 

A gente ver uma série de discriminação. Não sei se, se, se ... questão da raça, da 

raça né? A questão da cor... (PE7). 
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Que diferença seria alvo dessa chacota e das discriminações? Negros, indígenas, 

“maranhenses”? Um referencial cultural produziu as significações discriminatórias percebidas 

pelos/as colaboradores/as. Um referencial substanciado por discursos e representações – 

inclusive geográficas – de hierarquizações dos lugares e das culturas, em que o modelo ideal 

tem como referência o branco europeu e as regiões escolhidas para centros irradiadores da 

colonialidade do saber e do poder, a exemplo a Região Centro-Sul do Brasil. 

Durante minhas conversas com esses/as professores/as nas escolas, nas etapas do 

campo, coletei opiniões-textos que remetem a diferentes sentidos, dentre eles o da 

colonialidade do saber e do poder. O recorte seguinte traz um deslizamento de sentido, 

evidenciando a ideia do espaço escolar como algo unificado, homogêneo que em função da 

presença das identidades/diferenças paraense e “maranhense”, torna-se fragmentado. As 

diferenças em si são fenômenos sociais. E no caso do enunciado a seguir, as separações são 

causas das interpretações das diferenças. Verifica-se ainda no enunciado, que não há menção 

a outras identidades “estáveis”, a questão recai sobre sujeitos marcados com a diferença 

regional, ela é identificada como dispositivo de separação. 

 

E existe realmente essa ... dentro da escola, né, essa separação, né? Da, da 

questão da identidade do, do paraense em relação aos outros estados que compõem 

também essa ...e o maranhense/ E as vezes tem essa questão do maranhense, né, 

tipo assim a cultura...(PE7). 

A maneira de envolver duas identidades (paraense e maranhense) no discurso, ao 

mesmo tempo, que as coloca em relevo expressa ditos e não ditos. Ao dizer que a separação 

das identidades se dá no interior da escola, fica subentendido que, lá fora isso não ocorre, ou 

que no espaço escolar isso é mais propenso a acontecer, evocando o sentido característico da 

alteridade no interior da escola, que não é como defende a teoria pós-crítica. 

Essa teoria ganhou relevância no campo da educação devido suas próprias 

reformulações sociais, isso em termo de ressignificação de valores, no que se refere ao 

conceito de diferença, este no sentido de significá-lo e reconhecê-lo enquanto realidade no 

espaço cultural escolar. Esse reconhecimento demanda trabalho com a alteridade cultural em 

relação aos sujeitos dos diferentes contextos geográficos e as peculiaridades culturais que os 

envolvem. O encontro entre pessoas de lugares geográficos diferentes deve ser significado 

como riqueza de possibilidades de outros conhecimentos.  

Componente do espaço cotidiano cultural escolar, as discriminações etnicorraciais e 

regionais são um fenômeno experimentado e vivido pelos/as estudantes nas escolas onde 
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observei seus funcionamentos. Em suas relações cotidianas resultam de formações discursivas 

e interdiscursos que são a expressão de discursos hegemônicos que se configuraram em 

determinadas situações e condições históricas e culturais, por exemplo, durante o período da 

escravidão colonial em que etnias e culturas não europeias foram significadas como 

inferiores. Esses significados, conforme Hall (2016), não estão somente na nossa cabeça – 

eles organizam e regulam práticas sociais, influenciam nossa conduta e consequentemente 

geram efeitos reais e práticos. 

3.3.3 Dimensão dos conteúdos das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais 

 

A proposição nesta tese é que as diferenças e identidades etnicorraciais e regionais 

sejam trabalhadas nas práticas de ensino como conteúdos geográficos na escola. Nas 

instituições escolares onde realizei a pesquisa essas diferenças e identidades foram apontadas 

pelos/as colaboradores/as como manifestações que incidem sobre os afrodescendentes, 

indígenas e “maranhenses”. Os “maranhenses” são significados, na opinião de Silva (2010), 

como uma etnicidade pelos atores socioculturais hegemônicos “centrosulistas” 

territorializados nas cidades da Região Sul e Sudeste do Pará. Posto isso, o desafio é alcançar 

as dimensões materiais e simbólicas dessas diferenças e dar-lhes a abordagem geográfica 

como conteúdos. 

[...] conteúdos de ensino para que sejam geográficos são aqueles elementos que 

possuem ou carregam em si certa espacialidade, conforme o contexto e o tema 

trabalhado. São os elementos explicados e interpretados a partir das principais 

categorias geográficas e imprimem identidade e especificidade à aula de Geografia – 

como a espacialização ou geograficização dos temas. (SANTANA FILHO, 2010, p. 

79). 

Considero que as diferenças como construtos culturais discursivos têm uma 

espacialidade por sempre incidir sobre pessoas, coisas, objetos, fenômenos, fatos, processos e 

relações. Os sujeitos culturais hegemônicos ao capturarem os não “centrosulistas” na 

identidade “maranhense” estão constituindo um sentido a espacialização e a 

geografização étnico ao termo e sobre ele a projeção do racismo baseado nessa 

diferenciação. Acerca da alteridade e das representações identitárias dos migrantes, 

“maranhenses”, as observações de Silva informam didaticamente como ela ocorre na Região, 

 
Nesse particular, o âmbito da categorização dos maranhenses é o da interação social 

e da comunicação cultural que a migração inter-regional tem proporcionado nessa 

região de fronteira recente no Brasil. Apesar de dialogar com estereotipias 

reproduzidas noutros espaços geográficos, inclusive no lugar de origem dos 

migrantes, no sudeste do Pará essas (alter)atribuições generalizantes e 

simplificadoras de identidade têm sido ativadas no sentido da construção de uma 
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distinção sociocultural de inferiorização e estigmatização de um grupo social de 

migrantes. Inclusive por essa vantagem de recorrer a representações compartilhadas 

– como aquelas construídas historicamente no Brasil sobre os nordestinos migrantes 

–, esse processo tem-se instituído num saber ordinário, ativado pelos atores em 

ocorrências situadas e com objetivos interacionais específicos. (SILVA, 2010, p. 

116). 

 

Como se nota, nos enunciados, há um conjunto de especificidades envolvendo a 

questão da diferença regional que carece ser apresentada didaticamente aos/às estudantes e 

problematizadas visando desnaturalizá-las e colocá-las sob vigilância nos diferentes espaços 

de relações, dentre eles o escolar, pois, sobre o tratamento que os sujeitos “maranhenses” 

recebem em sala de aula a resposta colhida na pesquisa corrobora as observações de Silva 

supracitadas. 

Pessoal critica, né? Critica demais alguns... Principalmente quando fala que é 

maranhense todo mundo tem uma crítica, né, uma piadinha...(PE9). 

A abordagem das diferenças e identidades no espaço cultural escolar a partir da forma 

como os/as estudantes apontaram na experiência com a temática nas aulas de Geografia - na 

seção dois - é exemplo de conteúdos que contribuem para a desconstrução dessa modalidade 

de discriminação e preconceito. Ali estão partes dos discursos que fundamentam os estigmas 

que surgiram nas representações expostas durante a pesquisa, como no discurso a seguir em 

resposta à pergunta: A Senhora/o Senhor identifica diferenças étnicas e raciais (negros, 

quilombolas, indígenas, ciganos, outros) aqui no espaço da escola e na sala de aula? A 

Senhora/o Senhor tem dificuldade ou não para identificar essas diferenças? Qual é a sua 

opinião sobre elas? Como trabalha com essas diferenças na escola e na sala de aula? 

Então, eles têm aquele negócio né, de dar tapa um no outro, de falar seu moreno, 

seu preto, seu negro! Você é preto, tem o cabelo ruim! Com o branco a gente não 

ver isso. É por isso que eu falei né, só porque vocês dois são branquinhos vocês dois 

querem ficar atrapalhando a aula?! Ai, você não ver brincadeiras com os brancos, de 

jeito nenhum, mas com o preto é só surgir oportunidade/ Ah, já vem de casa. ((ELA 

QUIS FALAR DO RACISMO)). Já vem de casa, já é, já é cultura, de dizer: fulano é 

preto, por isso que faz isso, faz errado porque ... já vem com aquela imagem 

negativa, né, a gente ver que a pessoa negra, ela por si próprio ela si discrimina 

((REPETE)). A gente ver aluno assim é, é :::, muito deprimido, é::: retido num 

cantinho; porque parece que ele por si próprio já se fecha, né? Eu já percebi 

isso/ Tenho, tem só um. (SOBRE ESTUDANTES INDÍGENAS) Tinha dois. Assim, 

falava que era dois porque um era criado dos índios né/ Agora nós temos um 

indígena, só que iche! Muuuiiito tímido! Tímido demais da conta! Não faz 

tarefas, não expressa de jeito nenhum. É quietinho! Ele é frequente, ele é frequente 

mesmo. Difícil !!! B
41

, ai tem outro nome lá. Muito difícil o B faltar aula, mas é 

caladinho, não faz tarefa ((COM AR DE TRISTEZA E DESILUSÃO)). A relação 

com os colegas é legal. Precisa ver como ele se relaciona bem com os colegas!/ Eu 

acho que é a questão familiar mesmo. [...] A evasão os pais migram demais, não 

é? (PE9). 

                                                           
41

 Utilizo somente a letra “B” no lugar do nome do estudante indígena para resguardar seu anonimato conforme 

o protocolo de ética da pesquisa. 
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Essas manifestações descritas no discurso apresentam espacialidades e localizações 

que expressam uma geografia das relações entre os sujeitos culturais no espaço escolar. O 

ideal é que elas sejam intencionalmente utilizadas para desconstruir e reconstruir sentidos 

distorcidos sobre as diferenças e identidades etnicorraciais e regionais que se relacionam na 

escola.  Os sentidos são produzidos face aos lugares de enunciação ocupados pelos sujeitos 

em interlocução. Nota-se que o sujeito interlocutor enuncia preocupação do seu lugar social-

histórico de docente em uma disciplina com teor social, no entanto, seu discurso apresenta um 

deslocamento para sentidos construídos em Formações Discursivas conservadoras a respeito 

das relações etnicorraciais, por exemplo, quando enuncia: a gente ver que a pessoa negra, ela 

por si próprio ela si discrimina. Para externar esse discurso considero que esse sujeito está 

marcado por inscrições ideológicas e atravessado por imaginários equivocados de outros 

sujeitos, com os quais se relaciona. 

Uma educação que vise a alteridade racial e a justiça social não pode abdicar do 

conteúdo das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos. 

Mesmo assim, só esses conteúdos, segundo Santos não são suficientes para fazer as 

transformações que questões como as apresentadas no enunciado acima demandam. Nesse 

sentido o autor ressalta que,  

o objetivo de “educar para a igualdade racial”, que dá esteio à Lei, faz seu escopo ir 

além da inserção dos conteúdos indicados em seu texto. Defendemos que o objetivo 

da Lei é reposicionar o negro e as relações raciais no mundo da educação, o que 

requer inserir conteúdos, mas também rever conteúdos, rever práticas e posturas 

pedagógicas, materiais e métodos pedagógicos, rever conceitos e paradigmas, 

transformar a forma como as escolas executam a coordenação das relações raciais no 

seu cotidiano (marcado pela reprodução da discriminação e pelo silenciamento 

diante do racismo), transversalizar a discussão pelas diferentes disciplinas, enfim, 

uma pauta bastante robusta, diversa e complexa que mexe diretamente nos jogos de 

poder em todos os âmbitos de construção e regulação das práticas educativas. 

(SANTOS, 2009, p. 2). 

 

De fato, só incluir conteúdos, mesmo sendo uma etapa importante a se efetivar, não 

basta, pois o problema do racismo e do preconceito racial é constituído sob bases culturais 

históricas e urdido por vários elementos nem sempre fáceis de se perceber. Na sociedade 

brasileira, conforme Candau et al. (2003), exclusão, preconceito e discriminação caminham 

juntos. A diferença se transforma em desigualdade através de processos sutis e complexos, 

presentes em nosso cotidiano, nos âmbitos privado e público, assim como nos diferentes 

espaços sociais. A resposta de uma das professoras entrevistadas sobre as manifestações de 

preconceitos e discriminações etnicorraciais na escola revela como isso se manifesta: 

... não, eles levam tudo na esportiva. (SOBRE AS DISCRIMINAÇÕES COM 

INDÍGENAS)Tipo, é, eles... fazem, mas assim, aquela coisa de:::, do, do tem o 

respeito mútuo né, do coleguismo, entendeu? Eu que fico assim, meio apreensiva 
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porque eu tenho medo que eles falem, façam alguma brincadeira e de repente o 

índio pode ((FAZ EXPRESSÃO BRAVURA)) né?/ ...temos sempre que fazer uma 

análise de nós mesmos, nos identificando, e... identificando não só nós mas o outro, 

né, que todos, têm os mesmos direitos, ...todos ... tem o mesmo valor,  independente 

de raça e cor, independente de classe social. (PE4). 

Diante dessa sutileza, por muitos, chamada de racismo cordial, ter espaço e conteúdos 

na sala de aula que mostre a geografia dos elementos constituintes e de expressão dos 

preconceitos e discriminações etnicorraciais e regionais, se constituem em meios para ir 

mostrando que os conhecimentos geográficos podem auxiliar os/as estudantes na 

desconstrução de noções e opiniões tidas até então como naturais e inofensivas, como está 

expresso no enunciado acima, onde a professora inicialmente classifica como “brincadeiras” 

as atitudes discriminatórias que ocorrem em sala de aula, mas que ao final da fala ela revela 

que na verdade se trata de agressão, pois a mesma teme reação violenta dos atingidos pelas 

“brincadeiras”. 

O triângulo semiótico (Figura 23), a seguir é uma representação visual da articulação 

lógica do corpus discursivos institucional para viabilizar a proposta de entendimento e 

práticas de ensino que desnaturalizem as diferentes formas de manifestações de 

discriminações e preconceitos presentes nas relações no espaço cultural escolar. 

       Figura 23 - Articulação dos corpus discursivos institucionais no ensino de Geografia. 

 

                  Org. CARVALHO, J. R. de, 2019.  

                  Adaptada de BARROSO, João, 2012. 

 

Esse marco legal pelo reconhecimento e valorização das diferenças culturais é 

resultado da organização e do poder de articulação e pressão política que os Movimentos 

Sociais Negros e Indígenas Brasileiros fizeram, exigindo que o Estado reconhecesse o alto 
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nível da ascendência indígena e africana na sociedade brasileira e os preconceitos e 

discriminações que essa população sofre. Como gesto desse reconhecimento, foram incluídas 

na proposta oficial brasileira de educação, o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (Lei nº 10.639/2003) e o Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

(11.645/2008). Para Gomes (2006), essas Leis se vinculam à garantia do direito à educação e 

se qualificam incluindo o direito à diferença, também no espaço cultural escolar. Considero a 

implementação dessas Leis uma centralidade nas discussões sobre o currículo das escolas 

municipais de Redenção, pois onde realizei a pesquisa - no âmbito da Geografia - percebi 

pouco enraizamento dessa temática nos discursos e práticas educativas. 

É urgente levar essa narrativa para as escolas e trabalhar sua articulação no ensino 

como conteúdos geográficos na perspectiva cultural crítica, já que a mesma tem potencial 

para construir outros sentidos e formas de dar significados e de representar o outro na 

alteridade e, questionar e contestar o modus operandi cultural hierarquizado, que “sustenta, 

também, a naturalização das práticas que configuram o racismo e as suas consequências 

sociais – sobretudo, as chamadas desigualdades raciais - com os quais aprendemos e 

acostumamos a viver e conviver”. (SANTOS, 2008, ´p 10). 

3.3.4 Ensino de Geografia na perspectiva da diferença e da identidade 

 

Neste subitem a ênfase recai na alteridade a partir do ensino acerca de diferenças e 

identidades etnicorraciais e regionais como conteúdos geográficos no Ensino Fundamental 

Anos Finais em Redenção, visando promover uma aprendizagem que tensione as práticas e os 

discursos estabelecidos no espaço escolar. Ideia representada no enunciado semiótico da 

(Figura 24). 

        Figura 24 - Perspectiva de ensino de Geografia com outras práticas discursivas. 

 
 
        Org. CARVALHO, J. R. de, 2019. 

 

Tendo em vista que o conteúdo das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais 

são dispositivos discursivos que visam a construção de valores, atitudes e normas (como os 
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sujeitos devem ser), considero que trata-se de um conteúdo de aprendizagem atitudinal 

relevante, que pode ser trabalhado, como o que se volta para a solidariedade, crucial para a 

vivência de todos/as e a justiça social, em particular quando se tem a perspectiva das 

diferenças.  

O conteúdo por si só não é suficiente para grandes alterações nas representações 

dos/as estudantes, eles carecem do ensino. “No ensino escolar o/a professor/a desempenha o 

papel de mediar a relação do aluno com os objetos de conhecimento, buscando ajuda-lo no 

processo de desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo e social”. (CAVALCANTI, 2012, 

p. 8). Para que esse conhecimento e seus objetos não sejam significados como algo dado na 

natureza, faz-se necessário uma abordagem que problematize sua construção, existência e 

escolha. A perspectiva pedagógica crítica e pós-crítica pode dar suporte interpretativo e 

enunciativo para o propósito de um ensino de Geografia que se esquive das narrativas 

eurocentradas da colonialidade. 

Santos (2011) ressalta que para se aplicar a Lei sobre as questões raciais - na 

Geografia - é necessário tensionar o cotidiano, as vivências e experiências dos indivíduos, o 

que em si coloca um desafio para a própria proposta pedagógica de ensino. O autor faz essa 

observação em relação, muitas vezes à recepção dos/as estudantes ao tema das relações 

raciais. E eu estou a utilizá-la em relação à alteridade entre os sujeitos culturais no espaço 

escolar, nos encontros em que a alteridade do eu é definida na presença do outro na cidade de 

Redenção. Acrescento às questões raciais, como parte do meu problema específico de 

pesquisa, a questão das diferenças regionais. Essas demandas de cunho culturais que se 

relacionam no espaço escolar podem encontrar abrigo num ensino de Geografia que 

reconheça que no espaço humano, o sentido humano, etc. nascem da diferença, da distinção, e 

o que pode parecer paradoxal, é a semelhança da diferença que constitui a base da diferença, 

pois toda coisa que difere de outra coisa tem alguma semelhança com ela. 

A diferença como meio de constituição do sentido, é constitutiva também do espaço 

escolar, inclusive a diferença cultural. Conceber a diferença nessa perspectiva é pensá-la 

como atributo positivo, ao contrário do estabelecido pelo projeto da modernidade 

eurocêntrica. Um ensino de Geografia para a transgressão (hooks, 2013) deve trilhar esse 

horizonte, de desconstrução do sujeito construído pelo discurso colonial. A construção do 

sujeito colonial em discurso implicou uma articulação de formas de diferenças, dentre elas a 

etnicorracial e regional, em que o corpo se encontra simultaneamente inscrito tanto na 

economia do prazer e do desejo, quanto na do discurso da racialização, da regionalização e 

suas hierarquizações de dominação e de poder. Agir desafiando a noção de normalidade dessa 
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situação requer um trabalho articulado entre saberes, estratégias e atitudes que mobilizem 

narrativas que privilegiem os atravessamentos discursivos entre Geografia, diferenças 

etnicorraciais e regionais e as relações culturais dos sujeitos no espaço escolar, representados 

na (Figura 25). 

                   Figura 25 - Geografia escolar e atravessamentos discursivos. 

 
                       Org. CARVALHO, J. R. de, 2019. 

 

Pensando no contexto das instituições onde realizei esta pesquisa - e em outros - não é 

possível pensar a desconstrução das formas coloniais de identificação e diferenciação, sem 

levar em consideração relações de poder que atravessam os sujeitos, o conhecimento e o 

espaço escolar da rede de ensino em análise. Sendo assim, um dos pontos importantes a ser 

considerado na proposta discursiva no ensino de Geografia é a problematização do poder no 

espaço escolar, que se manifesta, por exemplo, na forma como os conteúdos são escolhidos, 

um exemplo de expressão do poder, que pode tanto servir de suporte para a emancipação 

quanto o contrário.  

Entendo que se deve buscar desenvolver competências socioemocionais como aportes 

para ajudar os/as estudantes a construírem pensamento espacial e a capacidade crítica para 

perceber e questionar expressões hierárquicas de poder nas inter-relações culturais no espaço 

escolar, construindo assim um espaço de alteridade positiva entre as identidades de 

diferenças. Bem como auxiliar os/as professores/as a compreenderem conceitos que lhes 

possibilitem ressignificar seus olhares e construções representativas sedimentadas, e também 

ter clareza metodológica para operacionalizar a abordagem geográfica dos conteúdos de 

identidades e diferenças etnicorraciais e regionais no ensino de Geografia em sala de aula. 
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Penso ainda que, um ponto a ser resolvido nessa perspectiva é o da dicotomia entre 

cultura e ciência. Esse sentido binário povoa o imaginário docente e, talvez tenha sua origem 

nos conteúdos geográficos canônicos, por exemplo, o econômico. Frente a essa visão que 

separa ciência para um lado e cultura para o outro, faz-se necessário insistir na proposta de 

que a Geografia escolar é um espaço científico enunciativo para afirmação do discurso da 

pluralidade cultural, em articulação com as demandas etnicorraciais e regionais que estão 

presentes em qualquer escola brasileira. O resultado dessa imbricação pode ser tão científico 

quanto o estudo do espaço econômico amazônico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Partir e chegar são relativamente simples; o 

duro é o percurso, em suma. 

 

Rosa M. B. Fischer 

 

 

O sentido da epígrafe não é afirmar que cheguei/aportei em lugar algum, mas sim, que 

parti e estou a caminhar. “Viagem” que está me possibilitando descobrir que, na verdade, 

quando iniciei essa caminhada estava à procura de mim. “Eu caçador de mim”. Eu, o sujeito, 

o ator que tem a metade do seu tempo de existência nesse mundo, envolvido e vivido com a 

Educação Escolar. Descobri que, as perguntas feitas aos/às colegas de trabalho acerca do tema 

das diferenças e identidades etnicorraciais e regionais, também foram dirigidas a mim, que 

sou parte do mesmo espaço onde eles/as exercem a docência. As respostas que procuro são 

também para mim, professor de Geografia na rede pública municipal de Redenção. Espaço 

institucional que abrigou as curiosidades e também os desconfortos das minhas bisbilhotagens 

e interpelações sobre temas “polêmicos”. Quero dizer que, esse é o meu lugar de enunciação 

para escrever o texto ao qual agora procuro tecer algumas considerações a seu respeito, ofício 

de praxe na “ordem do discurso” na Academia. 

Tendo me proposto a compreender práticas de ensino, representações e concepções de 

professoras e professores de Geografia acerca das diferenças e identidades culturais e suas 

relações no espaço escolar - este entendido como lugar de cultura e vivência dos sujeitos 

escolares, inicialmente pude verificar que a questão das diferenças identitárias como elemento 

cultural que são alvo de discriminação, exclusão e injustiça social, não é uma preocupação 

que está no horizonte do conteúdo das escolas onde realizei e nem dos/as docentes 

colaboradores/as com esta pesquisa. Notei que a Secretaria Municipal de Educação, por meio 

do seu Departamento de Ensino do município não adota as recomendações dos PCNs da 

Pluralidade Cultura, marco curricular instituído no ano de 1997, nem as Leis 10.639/2003 e 

11.645/2008, que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

conteúdo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana” e "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Portanto, se a 
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instituição não cria mecanismos para inclusão da demanda no conteúdo oficial, 

consequentemente o corpo docente também não a implementará em suas aulas.  

Entre os/as onze professores/as encontrei alguns/umas que sentem falta de ações 

políticas educacionais municipais voltadas para a temática das diferenças. Foram citadas a 

realização de eventos comemorativos na semana do índio e o dia da Consciência Negra em 

duas escolas. Essa informação apareceu antes, mas não foi discutida. Fica para depois. Ao 

falarem desses eventos, um dos entrevistados/as o considerou muito positivos e suficientes 

para valorizar a cultura indígena, o outro fez observações críticas ao modo estanque de se 

trabalhar a Consciência Negra só um dia no calendário letivo, sendo que o problema do 

racismo é cotidiano no espaço cultural da escola. Em sua opinião, o tema racial deveria fazer 

parte o ano inteiro das atividades curriculares e pedagógicas da escola. Posição que 

compartilho, pois as manifestações de discriminação e preconceitos ocorrem ao longo do 

tempo de estudos e não em períodos esporádicos. 

Outro aspecto que ficou evidente ao adentrar com o olhar e a atenção voltada para a 

temática das diferenças foi a presença de uma maioria negra de estudantes e professores/as em 

todas as escolas e, quase todas elas uma quantidade de estudantes indígenas da etnia Kayapó, 

a maioria adolescentes e alguns jovens. Não encontrei professor/a indígena nessas 

instituições, os existentes dedicam sua docência às aldeias na zona rural do município. Há 

duas escolas em que o número de indígenas é bem expressivo, mas a escola não soube 

precisar a quantidade exata. Nessas escolas procurei saber acerca de estudantes ciganos, em 

nenhuma foi identificado estudantes dessa etnia. As informações que obtive diziam que em 

anos anteriores havia discentes ciganos estudando nas escolas, mas que atualmente não era 

registrada nenhuma matrícula. Considerando a dinâmica de discriminação, preconceito e 

racismo social e institucional que envolve o povo cigano, imagino que na escola, os/as 

estudantes dessa etnia não queiram se identificar como pertencentes a ela. 

Para Orlandi (2015), os seres humanos são seres interpretativos, instituidores de 

sentidos. Sendo assim, ainda sobre os aspectos gerais, constatei a identificação “maranhense”, 

interpretada de forma pejorativa e confirmei esse sentido nos discursos docentes durante as 

entrevistas. Trata-se de uma marca imputada em função da origem regional que se manifesta 

de forma discriminatória, inclusive entre o corpo docente, como me relatou um colaborador. 

No entanto, mesmo os atingidos demonstrando incômodo com as ofensas, o assunto é tratado 

como brincadeira ou algo inofensivo, que não merece mais que uma rápida repreensão quando 

o/a professor/a percebe. Entendo que agir assim no mínimo alimenta as posturas 

discriminatórias e, que momentos em que ocorrem as ofensas deveriam servir para reflexão e 
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esclarecimentos sobre a temática de imediato e a longo prazo ser incluída como tema para 

estudos na formação continuada. 

Retomando a questão que figura na centralidade da pesquisa, a discursividade acerca 

das diferenças identitárias etnicorraciais e regionais no espaço cultural escolar, as informações 

– que têm três origens, mesmo sendo observados/as em um espaço comum – as escolas –são 

constituídos de: respostas às entrevistas; anotações sobre as aulas de Geografia observadas e 

os espaços de convivência coletiva e informativos nas escolas(pátio, corredores, murais de 

avisos e recados, sala dos/as professores/as, biblioteca, portão de entrada) e a produção dos/as 

estudantes em aulas preparadas e realizadas com a temática das diferenças, relações nelas 

estabelecidas e as observações que pude fazer enquanto essas experiências didáticas, 

pedagógicas e discursivas aconteciam.  

Dos enunciados registrados nas entrevistas pude depreender a necessidade que os/as 

docentes e a escola de modo geral têm de formação continuada e ações pedagógicas 

localizadas e globais, nos diversos espaços das escolas, dentre eles a sala de aula, pois o 

repertório de estereótipos, preconceitos e discriminações apontados em muitas pesquisas 

sobre o tema são percebidos pelos/as professores/as e, durante o tempo de observações em 

que estive nas escolas também identifiquei. Todavia, a questão é significada e tratada de 

forma acrítica e naturalizada, pois na entrevista, a maioria afirmou pouco ter estudado o 

assunto durante a formação superior inicial (cursada no início da década de 1990) e, de lá até 

hoje não ter participado de nenhuma formação continuada nessa perspectiva, fato que exige 

uma maior atenção por parte dos/as responsáveis pelos programas de formação permanente. 

O olhar alcança os espaços primeiro que a fala. Ao adentrar cada escola e suas 

repartições me deparava com um repertório discursivo de visualidade, compreendendo-as 

como a totalidade dos dispositivos visuais distribuídos pela escola. Um repertório imagético 

compõe um espaço simbólico na escola, uma paisagem simbólica. Imagens que no decorrer 

do tempo contribuem para a formação de determinadas representações ou atitudes, muitas 

vezes negando a alteridade nas relações interculturais no espaço escolar, expressando 

posições de poder superior ou de subalternidade. A síntese desse quadro geográfico visual no 

espaço cultural escolar é que ele traz uma perspectiva de olhar etnocêntrica, onde o indígena e 

o negro estão invisíveis. A maioria das figuras é de pessoas, sozinhas ou acompanhadas, com 

pele branca e cabelos loiros, o que invisibiliza as outras etnias: indígenas e negras que 

compõem o espaço cultural escolar, formando assim subjetividades de que só é bem vindo/a à 

escola as pessoas com aquelas características. Um espaço decorado na perspectiva da 
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pluralidade étnica e cultural que compõe o espaço escolar contemplaria todas as etnias 

presentes nele.  

Quanto às observações nas aulas com o ensino de Geografia percebi que há uma 

centralidade do livro didático, o uso da oralidade fica restrito a algum direcionamento para as 

tarefas a serem copiadas ou descrição de algum espaço. De acordo com Kaercher (2015), o/a 

professor/a quase já não professa mais. O tratamento metodológico dispensado aos conteúdos 

geográficos ficou em nível da descrição e da comparação entre alguns espaços. As aulas se 

concentraram mais em aferir tarefas copiadas no caderno, como uma estratégia de avaliação, 

esta ficando restrita à produção e não à aprendizagem. Nesse modo de ensinar o procedimento 

da escrita foi a competência priorizada, sendo que as aulas poderiam render outros tipos de 

aprendizagens, inclusive o de problematizar certos discursos contidos no livro com status de 

única verdade a respeito dos lugares, paisagens, territórios geográficos. Esses discursos 

referendados pela oficialidade, geralmente já se constituíram hegemônicos, portanto, 

“explicitam resultados de efeito de poder”, que deve ser problematizado. Outro sentido 

evocado nas aulas observadas foi o de cansaço físico e emocional na maioria dos/as docentes, 

em função da enorme carga de trabalho à qual os/as mesmos/as estão submetidos/as no seu 

cotidiano. Trabalhar mais de 40 (quarenta) horas semanais, o que é comum ultrapassar tal 

carga. Esse é um fator estrutural que limita enormemente a disposição para as atividades do 

docente. 

Pensando nos resultados das aulas experimentais como enunciados expressos a partir 

da temática das diferenças e identidades como conteúdos geográficos, as considerações 

caminham numa direção de dizer que deles emergiram uma pluralidade de sentidos, dentre os 

mais evidentes estão as noções espaciais de localização, identificação e relação entre os 

diferentes espaços em escalas menores e maiores. Parte das diferenciações e identificações 

culturais realizadas pelos/as estudantes remontam a formações discursivas e ideologias 

conservadoras que influenciam os discursos hegemônicos na cidade e os estereótipos 

constatados pelos/as docentes e também nas minhas observações. Neles emergem as 

identidades hierarquizadas resultantes do projeto da modernidade eurocêntrica. “Essa 

construção identitária – através e não fora da diferença— é o resultado de uma bem-sucedida 

articulação entre as forças que estão dentro do jogo de poder”. 

Por outro lado, as produções discursivas dos/as estudantes (textos e imagens) 

apontaram significados de percepções de localizações geográficas com lugares próximos e 

distantes. A espacialidade das etnias e dos grupos migratórios pelos bairros da cidade 

demonstrou que, em suas representações espaços periféricos da cidade são habitados pela 
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população negra e indígena e migrantes dos estados do Norte e Nordeste e, as áreas centrais, 

mais valorizadas, espaços de habitação da população branca e de origem centrosulista, o que 

evidencia a segregação espacial pela origem étnica de região e nível de renda. Um processo 

de hierarquização espacial fundado nos dispositivos etnicorraciais e regionais de 

identificação. Conforme Santos (2002), essa hierarquia territorial é um dos objetivos centrais 

da racionalidade moderna, pretendendo dividir os espaços em territórios superiores e 

inferiores. A percepção desses ardis por parte dos/as docentes pode gerar uma ideal 

oportunidade para questionar determinadas realidades que se mostram como únicas possíveis 

na organização espacial da cidade e das relações. 

O espaço escolar com sua pluralidade de possibilidades abriga um conjunto de 

relações entre os sujeitos culturais e, entre esses e os objetos estabelecidos no acontecimento 

discursivo das aulas. No interior delas foi possível identificar expectativas, interações 

dialógicas, trocas, estranhamento, identificações, diferenciações e hierarquias de poder, estas, 

por exemplo, a minha recepção como observador no espaço da sala de aula e as autoridades 

minha e das professoras como sujeitos de discursos autorizados. Conjuntamente foi percebido 

o quanto os/as estudantes têm necessidades de falar de temas relacionados às subjetividades e 

de ter espaço onde possam expressar suas opiniões e percebê-las em confronto com outras 

visões sobre o mesmo tema, e assim, perceber na prática a necessidade do outro para poder se 

perceber enquanto sujeito de existência e de conhecimentos. As aulas de Geografia com as 

sequências  didáticas em diferenças proporcionaram essa troca e a possibilidade de perceber 

quando a diferença funciona como positiva e quando ela é utilizada para gerar desigualdade. 

Tenho consciência que, ao mesmo tempo em que os “subalternos, as classes populares 

tiveram acesso à escola pública – sobretudo com sua massificação durante a década de 70 – 

esta mesma escola foi perdendo qualidade, recursos e condições de atender a todos que a ela 

começavam a ter acesso”, por isso, nessa pesquisa, em momento algum tive a menor intenção 

de desqualificar a instituição escola pública, em específico as da rede de ensino de Redenção. 

Minha intenção – ao contrário – se reveste de preocupações com a possibilidade de uma 

criança de qualquer etnia ou origem geográfica deixar de frequentar a escola ou não aprender 

por motivos de discriminações e preconceitos. Ou seja, a motivação maior dessa pesquisa com 

essa temática é contribuir com a crítica e a proposição de conteúdos que possam colaborar 

para construir um espaço de alteridade e justiça social na escola e na sociedade. 

Nesse sentido, diante dessa possibilidade da exclusão pela diferença, considero 

relevante e necessário que a temática das diferenças etnicorraciais e regionais sejam 

trabalhadas nas escolas e nos cursos de formação de professores/as como conteúdos 
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geográficos, pois ao longo desse estudo ficou patente que na base das formações discursivas 

que alimentam a formação de estereótipos, preconceitos e discriminações contra negros, 

indígenas e maranhenses no espaço escolar de Redenção e, talvez em outras escolas 

brasileiras, há uma grande contribuição da ciência geográfica e que, uma forma de reparar 

parte dessa dívida histórica é aceitar que ela pode contribuir com a construção de outras 

narrativas sobre os sujeitos e suas diferenças, já que estas são cheias de espacialidades em 

suas construções.  

Enfim, espero que mais alguém possa se somar a minha caminhada nessa estrada de 

sonhar com uma escola onde a diferença seja um dos valores humanitários. Desejo a quem 

vier comigo caminhar que encontre e preencha as lacunas deixadas por falta de domínio de 

certos instrumentos teóricos e discursivos e até mesmo pelo nível de cansaço que me impediu 

de demarcar detalhadamente a estrada que trilhei até aqui para que se ela tornasse mais 

acessível. Por exemplo, um problema que não deu para explorar na tese foi a formação de 

professores/as de Geografia. Estou falando de um problema mais complexo que é este fosso 

entre a geografia acadêmica e a escolar, a formação politica dos/as professores/as, a discussão 

sobre a BNCC e as reformas. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Educação de Redenção está de acordo com a execução do 

Projeto de Pesquisa “GEOGRAFIA E ALTERIDADE: DISCURSOS E PRÁTICAS 

ACERCA DE DIFERENÇAS E IDENTIDADES REGIONAIS E ETNICORRACIAIS 

NO ESPAÇO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE REDENÇÃO, PARÁ”
42

, coordenado pelo 

Professor José Rodrigues de Carvalho(Discente doutorado), desenvolvido em conjunto com o 

Prof. Dr. Alecssandro José Prudêncio Ratts (Docente Orientador), na Universidade Federal 

de Goiás. 

A pesquisa supracitada ocorrerá em sete escolas de Ensino Fundamental Anos Finais 

(EMEF São Jorge; EMEF Ronan Fidélis de Melo; EMEF Eva Tomé de Souza; EMEF Kyaren 

Pérsia Alcântara; EMEF Maria Conceição Corrêa; EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira; 

EMEF Irmã Eunice), todas na zona urbana do município, para tanto, autorizamos a coleta de 

dados por meio de entrevistas, observações, uso de questionários, acesso ao PPP das Escolas e 

do Currículo Escolar, relatórios de aproveitamentos e funcionamento das escolas, durante os 

meses de abril até agosto de 2017 e, dezembro de 2017 até abril de 2018. 

Declaramos ciência de que nossas escolas participarão voluntariamente do presente 

projeto de pesquisa, e requeremos o compromisso de qualquer responsável com o resguardo 

da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados. Declaramos também 

que a referida pesquisa não intervirá no andamento normal das aulas nas escolas selecionadas, 

nem tão pouco publicizará informações como: nomes das escolas e dos respectivos 

professores que também de forma voluntária participarão da mesma. 

 

Redenção, PA, 18 de janeiro de 2017. 

___________________________________________________________ 

Secretário Municipal de Educação de Redenção 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Ao final da construção da tese esse título foi alterado para: ENSINO DE GEOGRAFIA, DISCURSOS E O 

ESPAÇO CULTURAL ESCOLAR: Diferenças e identidades etnicorraciais e regionais em escolas 

públicas de Redenção, Pará. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE ANUÊNCIA DAS ESCOLAS 

 

A E.M.E.F._______________________________________________está de acordo 

com a execução do Projeto de Pesquisa “GEOGRAFIA E ALTERIDADE: DISCURSOS E 

PRÁTICAS ACERCA DE DIFERENÇAS E IDENTIDADES REGIONAIS E 

ETNICORRACIAIS NO ESPAÇO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE REDENÇÃO, 

PARÁ”, coordenado pelo Professor José Rodrigues de Carvalho (Discente doutorado), 

desenvolvido em conjunto com o Prof. Dr. Alecssandro José Prudêncio Ratts (Docente 

Orientador), na Universidade Federal de Goiás. 

A E.M.E.F._______________________________________________ assume o 

compromisso de apoiar o desenvolvimento da referida pesquisapara a autorização da coleta de 

dados por meio de entrevistas, observações, uso de questionários, acesso ao PPP das Escolas e 

do Currículo Escolar, relatórios de aproveitamentos e funcionamento das escolas, durante os 

meses de abril até agosto de 2017 e, dezembro de 2017 até abril de 2018. 

Declaramos ciência que a nossa Instituição é participante do presente projeto de 

pesquisa e que requeremos  o compromisso do pesquisador responsável com o resguardo  da 

segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, bem como do anonimato 

dos mesmos. 

 

Redenção, PA, 18 de janeiro de 2017. 

 

___________________________________________________________ 

Diretor/a Escolar 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“GEOGRAFIA E ALTERIDADE: DISCURSOS E PRÁTICAS ACERCA DE 

DIFERENÇAS E IDENTIDADES REGIONAIS E ETNICORRACIAIS NO ESPAÇO 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE REDENÇÃO, PARÁ”. Meu nome é José Rodrigues de 

Carvalho, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é Ciências Humanas. 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 ao pesquisador 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: 

rodricargeo@gmail.com, souzavanilton@gmail.comealex.ratts@uol.com.br e, inclusive, sob 

forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s):  (94) 99147-

7866/(62) 3521-1184/Ramal 235 ou 241. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitoscomo 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: “GEOGRAFIA E ALTERIDADE: DISCURSOS E 

PRÁTICAS ACERCA DE DIFERENÇAS E IDENTIDADES REGIONAIS E 

ETNICORRACIAIS NO ESPAÇO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE REDENÇÃO, 

PARÁ” 

O estudo proposto visa pesquisar como o corpo docente representa a problemática das 

identidades e das diferenças culturais e as hierarquias de poder construídas nas relações com e 

a partir delas no espaço escolar. A pesquisa terá como objetivo geral: Analisar os discursos 

docentes acerca das diferenças e identidades culturais no espaço das escolas públicas 

municipais de Redenção, Pará, particularmente as regionais e etnicorraciais.  A pesquisa traz 

também quatro objetivos específicos:  

1) Identificar e desconstruir os mitos, os juízos e as ideias naturalizados e simplificados sobre 

as relações entre as múltiplas diferenças e identidades culturais no espaço escolar, 

particularmente as regionais e etnicorraciais; 

2) Descrever as dificuldades e impedimentos que os docentes encontram na identificação, 

reconhecimento e trabalho pedagógico com as diferenças e identidades culturais no espaço 

escolar; particularmente as regionais e etnicorraciais; 3) Identificar e interpretar os motivos de 

algumas identidades e diferenças culturais serem mais presentes ou ausentes que outras nos 

discursos docentes sobre as relações interculturais no espaço escolar; 4) Inferir e refletir 

mailto:rodricargeo@gmail.com
mailto:souzavanilton@gmail.com
mailto:alex.ratts@uol.com.br
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possíveis desdobramentos dos discursos docentes na/para a construção da alteridade e da 

justiça social no espaço escolar. 

A pesquisa usará os seguintes procedimentos metodológicos: narrativas,entrevistas 

em profundidade e observação de acordo com a autorização dos participantes, utilizaremos a 

gravação de áudio para transcrições posteriores, além de utilizarmos sua opinião escrita ou 

falada sobre variados temas relacionados com a pesquisa. Assim, faz-se importante que 

assinale a seguir: 

(   ) Permito a divulgação das anotações e transcrições resultantes do  áudio produzido nas 

entrevistas para serem publicados na pesquisa; 

(  ) Não permito a divulgação das anotações resultantes do  áudio produzido nas 

entrevistas para serem publicados na pesquisa; 

A sua participação na pesquisa é importante, tendo em vista o seguinte benefício: 

podermos identificar e analisar como a alteridade em relação às identidades e diferenças 

cultuais são percebidas e trabalhadas no espaço escolar, onde entendemos ser o lugar 

necessário para se ensinar o reconhecimento e a valorização da multiplicidade cultural e 

construir assim um ambiente de agradável convivência resultando na promoçãoda justiça 

social. Sua participação é voluntária e, por isso, não serão dados recursos para qualquer 

eventual despesa do participante.  A pesquisa não apresenta riscos à integridade física e nem 

psicológica, apenas possíveis desconfortos diante de alguma questão que por ventura seja 

desconhecida ou talvez tiver que pensar sobre temas que nunca tinham parado para refletir 

sobre, pois os dados coletados serão referentes a impressões geográficas percebidas no espaço 

da escola, ademais, será garantido o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato do 

participante, não será necessária a identificação do participante pelo nome em momento 

algum da pesquisa, quando citado algum exemplo, serão utilizados letras, números ou nome 

fictício para oferecer uma distinção dos depoimentos. No caso especifico das escolas, também 

não haverá identificação, pois também serão utilizados letras ou números para garantir o 

anonimato das mesmas. Estão previstas quatro sessões de entrevistas, sendo cada um de meia 

hora. Quanto ao local, a preferencia é que seja na escola, ou ainda onde o participante se 

sentir mais confortável. Para o registro das informações nas entrevistas serão utilizados 

gravador de áudio e caderno de anotações. 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 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 Secretaria de Estado da Educação 

de Redenção. Os dados coletados serão utilizados parafundamentar uma tese de doutorado 

com previsão de defesa para o ano de 2019, assim as informações serão utilizadas ano 

mencionado. 

Consentimento da Participação na Pesquisa:  
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Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG.......................................CPF......................................................., abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo intitulado “GEOGRAFIA E ALTERIDADE: DISCURSOS E 

PRÁTICAS ACERCA DE DIFERENÇAS E IDENTIDADES REGIONAIS E 

ETNICORRACIAIS NO ESPAÇO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE REDENÇÃO, 

PARÁ”. 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 José Rodrigues de Carvalho sobre a pesquisa, os procedimentos 

e métodos nela envolvidos, assim como os 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. 

 

Redenção, PA, ........ de ....................................... de ............... 

Este item é exclusivo para os professores participantes da pesquisa:(o/a participante deve 

rubricar dentro do parêntese): 

(..............................) Permito a minha participação na referida pesquisa; 

(..............................)  Não permito a minha participação na referida pesquisa. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE D 

 

PERGUNTAS DA ENTREVISTA
43

 COM AS/OS DOCENTES PARTICIPANTES DA 

PESQUISA DE DOUTORADO INTITULADA GEOGRAFIA E ALTERIDADE: 

DISCURSOS E PRÁTICAS ACERCA DE DIFERENÇAS E IDENTIDADES 

REGIONAIS E ETNICORRACIAIS NO ESPAÇO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

REDENÇÃO, PARÁ 

 

1 - Em 1998 o Ministério da Educação do Brasil orientou por meio dos PCNs que fosse 

trabalhada a pluralidade cultural nas escolas. A Professora/o Professor percebe se há ou não 

pluralidade cultural (diferenças e identidades) no espaço desta escola? O que a/o senhora/o 

senhor considera pluralidade cultural e onde ela é percebida?  

2 - A Senhora/o Senhor identifica ou não, diferenças étnicas e raciais (negros, quilombolas, 

indígenas, ciganos, outros) aqui no espaço da escola e na sala de aula? A Senhora/o Senhor 

tem dificuldade ou não para identificar essas diferenças? Qual é a sua visão sobre elas? Como 

trabalha com essas diferenças na escola e na sala de aula?  

3 - A Senhora/o Senhor identifica ou não diferenças regionais na comunidade escolar 

(maranhenses, paranaenses, goianos, tocantinenses, gaúchos) no espaço da escola e na sala de 

aula?  A Senhora/o Senhor tem dificuldade ou não para identificar essas diferenças? Qual é a 

sua visão sobre elas? Como trabalha com essas diferenças na escola e na sala de aula?  

4 – Durante a formação na graduação a Senhora/o Senhor estudou esses temas, as identidades 

e diferenças culturais, etnicorraciais e regionais na escola? E na formação continuada?  

5 - A Senhora/o Senhor já presenciou ou não, problemas que tenham origem nas diferenças 

culturais, regionais ou etnicorraciais? Quais por exemplo? Como eles são tratados? São 

resolvidos de que forma?  

6 – Em sua visão essas diferenças culturais são reconhecidas e valorizadas nessa escola? 

Como elas são valorizadas e quem as valoriza?  

7 – Essas diferenças culturais, etnicorraciais ou regionais estão presentes na sua trajetória 

pessoal?  

8 – Você já presenciou ou não, caso/situação em que os estudantes reivindicam algum tipo de 

identidade ou diferença? Comente como ocorreu. 

9 – Em sua opinião, esse tema das diferenças e identidades pode ser ensinado e estudado na 

Geografia? Porque? 
                                                           
43

 O roteiro de entrevistas tem, em cada ponto, um conjunto de questões que serão feitas em separado. 
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ANEXO A 

Normas para transcrição de entrevistas gravadas 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras ou 
segmentos 

( ) Do nives de rensa ( ) nível de renda 
nominal 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravador) 

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou timbre) 

/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de voga e 

consoante (como s, r ) 

:: podendo 

aumentar para ::::: 
ou mais 

Ao emprestarmos éh::: ... dinheiro 

Silabação - Por motivo tran-sa-ção 

Interrogação ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... São três motivos... ou três razoes ... 

que fazem com que se retenha moeda 
... existe uma ... retenção 

Comentários descritivos do 
trancritor 

((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 
seqüência temática da 

exposição: desvio temático 

- -   - - ... a demanda de moeda - - vamos dar 
casa essa notação - - demanda de 

moeda por motivo ... 

Superposição, simultaneidade de 

vozes 

Ligando as linhas a. na casa de sua irmã 
b. [sexta-feira? 

a. fazem LÁ 
b. [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 
início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais de textos, 

durante a gravação 

“entre aspas” Pedro Lima ... ah escreve na ocasião.. 

“ O cinema falado em língua 

estrangeira não precisa de nenhuma 
baRREIra entre nós”... 

1. Iniciais maiúsculas : só para nomes próprios ou para siglas (USP etc) 
2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?) 

3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 

4. Números por extenso. 

5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 

6. Não se anota o cadenciamento da frase. 

7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 

8. Não se utilizam sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto 

final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP no. 338 EF e 331 D2. 

PRETI D. (org) O discurso oral culto 2ª. ed. São Paulo: Humanitas Publicações – 

FFLCH/USP, 1999 – (Projetos Paralelos. V.2) 224p. 


