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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

NOTA/ MANIFESTO: A que Geografia recorrem os grupos sociais
excluídos? E por que a escola não lhes escuta?

Este manifesto foi inicialmente escrito

para ser lido na conferência de encerramento do

evento A importância do conhecimento geográfico

para a sociedade, realizado pelo Programa de Pós-

Graduação em Geografia – PPGG da Universidade

Federal Fluminense - Niterói, em 31/05/2019

(um dia após a manifestação conclamada pelos

estudantes do país e contra os cortes na educação

do atual governo de Jair Bolsonaro), por isto o

texto apresenta uma pontuação que segue a minha

respiração, a emoção, o coração, as lágrimas, os

tropeços da fala.

Para além do que já foi apresentado e dos

vários debates realizados neste seminário queria

tratar de questões relativas ao papel da Geografia

para os grupos sociais excluídos, a partir do viés

da Geografia escolar, orientando o pensamento

importantes para a sociedade? Por que estes,

em geral, não compõem o currículo escolar? Para

discutir tais questões levaremos em consideração

a perspectiva histórica, que tanto motiva as

nossas pesquisas.

O que tradicionalmente estamos chamando

de conhecimento geográfico? Somente aquele

produzido em instituições de pesquisas, escolas,

institutos etc.? Ou todo e qualquer saber que trata

de relações das sociedades com/no espaço?

Nós entendemos que todo saber que diz respeito

ao espaço vivido, direta ou indiretamente, é

geográfico.

Por ser necessário à sobrevivência humana

o saber/conhecimento geográfico sempre foi

central para toda e qualquer sociedade, desde a

pré-história até os dias atuais. Não há sociedade
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e o olhar para aquilo que ainda podemos fazer,

mesmo diante do atual contexto. Este texto é fruto

de uma reflexão que se originou dos debates com

os estudantes da disciplina Geografia Escolar

brasileira – um percurso histórico: permanências

e mudanças, ministrada este ano, no Programa

de Pós-Graduação em Geografia - PPGG da

Universidade Federal da Paraíba - UFPB.

Partiremos de duas questões centrais:

Que conhecimentos/saberes geográficos são

que não se desenvolva em algum espaço e que

com ele não tenha estabelecido relações, portanto,

produzido saber/conhecimento geográfico. (Este

é o nosso ponto de partida). Não estamos com isto

desconsiderando o conhecimento sistematizado

na academia ou na escola.

Quantas pessoas no mundo, até os dias

atuais, recorrem a saberes geográficos sem nunca

terem frequentado escolas ou universidades?

Não seriam geográficos os saberes fundamentais
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à sobrevivência daqueles que, por necessidade,

constroem relações no espaço que não são

pautadas por conhecimentos sistematizados pela

escola ou pela academia?

Mas teimamos em chamar de geográficos

somente aqueles que, selecionados por

determinados grupos, são sistematizados por

aquelas instituições e com isto ganham titulação,

status, valor de conhecimento...

Vejamos que quando a escola moderna

foi criada a sua função primordial destinava-se

a inculcar ideais (nacionalismos, imperialismos,

republicanismos, liberalismos...) defendido por

determinados grupos sociais e a formar pessoal

necessário à burocracia do Estado-nação. Por isto,

a escola destinava-se a determinados grupos, ou

seja, àqueles que assumiriam tais funções sociais,

que votavam e eram votados, que influenciavam

cultural e economicamente as sociedades.

No caso dos países ricos, foi com a

Revolução Industrial que a escola passou a se

expandir para a maioria da população, no nosso

caso, essa expansão se deu muito posteriormente,

diria mesmo que ela ainda não é uma realidade,

em especial se tratando do Ensino Médio. Mas

o que nos interessa mais de perto aqui, é que a

escola naquele momento reorientou a sua função,

e passou a difundir além de novos ideais trazidos

pela produção e pelo consumo, o seu mote

primordial, qual seja, formar para o trabalho, não

para o trabalho que dá prazer e felicidade, mas

sim para o trabalho como forma de negação da

vida, como castigo, como tortura e exploração.

obra ele destaca o papel escamoteador da

realidade desempenhado pela “Geografia dos

professores”. Se por um lado isto é fato, outras

críticas devem ser levadas em consideração...

Devemos construir novos olhares a partir da

escola, para que esta possa trazer à tona as

Geografias daqueles que não são vencedores,

mas que estão em guerra cotidianamente,

uma Geografia que sirva para a vida e não

para melhorar a produtividade no mundo do

trabalho, para sermos funcionários qualificados,

empregados dóceis, hábeis em funções

técnicas e tecnológicas ou para sermos dóceis

desempregados, subempregados, precarizados.

A escola até os dias atuais não se

desvencilhou do papel de formar para o trabalho

subsumido pelo capital (seja nos projetos de

esquerda ou de direita) e por isto, a Geografia,

disciplina que compõem esta instituição, não

conseguiu neste contexto avançar efetivamente

para produzir conhecimentos que tivessem

sentidos e que fossem incorporados ao viver de

parte da sociedade, em especial os excluídos. E

por que não conseguimos?

Porque permanecemos incorporando as

estruturas que estão enraizadas na escola! Giroux

em brilhante entrevista este mês (MENÁRGUEZ,

2019), critica a direita em geral e, em especial a

brasileira e o desmonte da educação, mas destaca

outra importante crítica ao afirmar que a esquerda

não mudou o ideal da escola, em muitos países

onde foi governo e, no nosso caso, também. Ou

seja, continuamos formando para um determinado
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Pronto, está em pauta o motivo pelo qual a escola
se expande e torna-se a menina dos olhos da

sociedade capitalista.

Diante disso determinados conhecimentos

geográficos foram selecionados para serem

difundidos pela escola moderna, com objetivo de

mascarar a realidade. E perguntamos: Qual foi o

papel da Geografia sistematizada e difundida pela

escola ao longo dos vários períodos na história?

Parafraseando o clássico de Yves Lacoste,

diríamos que ela serviu/serve “especialmente

para fazer a guerra”, mas a que guerra ele se

refere? No caso, a Guerra do Vietnã. Na mesma

tipo de trabalho. Isto pode ser observado em
todas as políticas públicas e currículos voltados

para a educação no Brasil. Por isto os projetos

não valorizam os conhecimentos que formariam

para a vida na sua plenitude.

Sabemos que a Geografia acadêmica

avançou no país nos últimos anos, inclusive por

conta de maior acesso a recursos para a pesquisa,

em especial quando esta se destina a dar respostas

a problemas reais, como por exemplo a pequena

produção de alimentos, os conflitos por terra no

campo, os conflitos por moradia nas cidades, os

estudos sobre questão de gênero e territórios,
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entre tantos outros. Mas também avançou no

campo essencialmente epistemológico.

Já a escola tem entre seus avanços novas

abordagens, temas provocativos, metodologias

inovadoras e certa interferência na realidade

próxima, mas acredito que ainda estamos

engatinhando neste campo, especialmente no

último tópico. Pois pouco ou nada incorporamos,

ressignificamos e sistematizamos daqueles

saberes geográficos que compõem o cotidiano

dos nossos alunos e que, caso sistematizados,

poderiam servir para que compreendessem a

realidade e lutassem para solucionar problemas

reais, não necessariamente para serem hábeis

tecnologicamente, mas sim para viverem e

serem felizes, respeitarem, serem solidários,

companheiros, amigos, parceiros... mas estas

palavras, com sentido coletivo andam muito fora

de moda!

Por onde começar... que tal buscar os

saberes geográficos que são importantes para

os diversos grupos que constituem a escola, em

especial a pública:

Podemos iniciar reconhecendo que

existem saberes geográficos que sempre foram

estratégicos – e que pouco servem de base para

a escola ou para compor currículos prescrito ou

interativos – para determinados grupos que não

estão no poder, mas que vivem uma guerra diária:

os excluídos, as minorias e até algumas maiorias,

como é o caso dos pobres.

Í

Como se organizam as mulheres, do ponto

de vista espacial, para se protegerem do assédio,

para não serem importunadas, para não serem

estupradas, para não serem espancadas, para não

serem ameaçadas... mortas: Marielle presente!

A nossa circulação pela cidade é a mesma de

um homem? Por que ao retornar do trabalho ou

de outra atividade à noite, buscamos as ruas

iluminadas, onde haja comércio, circulação de

carros e transeuntes? Por que as meninas andam

em grupo, são obrigadas a mudar de calçada ou

mesmo de meio de transporte? Como se vestem

e porque são acusadas de serem violentadas

por conta de vestimentas? A que Geografia

recorremos nós, as mulheres? Para sobrevivermos

nestes espaços as mulheres mais pobres e,

portanto, mais ameaçadas buscam estratégias de

“guerra” mais especializadas, por isto se cobrem,

vestem-se como garotos, como religiosas, não se

maquiam, fazem cara de mal... Estas estratégias

não são geográficas?

Como se organizam espacialmente o(a)s

quilombolas, o(a)s pequeno(a)s produtore(a)s, o(a)

s sem-terra para produzirem sua sobrevivência,

os alimentos que comem e os que nós comemos?

Como definem o que podem produzir? Que

Geografia utilizam aquele(a)s que não usam

agrotóxicos e que recorrem a informações

ancestrais sobre o tempo, o uso do solo, os

tipos de alimentos, escolha de sementes, o uso

racional da água? Como e em que condições



03/02/2023 15:10 NOTA/ MANIFESTO: A que Geografia recorrem os grupos sociais excluídos? E por que a escola não lhes escu…

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E90EmQgPaHMJ:https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/… 4/6

GIRAMUNDO, RIO DE JANEIRO, V. 7, N. 14, P.07-11, JUL./DEZ. 2020. 9

Índios, negro(a)s, pobres, mulheres,
pessoas LGBTI+, imigrantes, sem-terra, sem tetos,

mendigo(a)s, trabalhadore(a)s rurais ou urbanos,

entre tanto(a)s outro(a)s, sempre aplicaram saberes

geográficos em suas estratégias de sobrevivência,

tanto no passado quanto no presente...

Por que os mendigo(a)s dormem em

áreas mais iluminadas? Que tipo de estratégias

utilizam para se defenderem de assassino(a)s,

incendiário(a)s cruéis; por que vivem próximo de

restaurantes e lanchonetes, áreas comerciais?

Para se alimentarem, para ganhar algum trocado,

para poderem circular, para sobreviverem...

Esta localização estratégica não é um saber

geográfico?

circulam tais produtora(e)s para comercializarem
sua produção? Que Geografia é esta que tem

proporcionado a esses grupos, mesmo frente ao

mundo do agronegócio e da violência, seu viver, o

direito ao tempo lento...

Onde trabalham (a)os profissionais do

sexo? Como se organizam para se proteger de

grupos sociais que lhes privam da liberdade, lhes

xingam, lhes ofendem, lhes expulsam das vias

de circulação, mas... recorrem a seus serviços

quando assim desejam? Que Geografia possibilita

a esses grupos de homens, mulheres, travestis

permanecerem trabalhando mesmo frente a todo

o preconceito?
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E as relações espaciais desenvolvidas

pelas crianças quando burlam as regras

estabelecidas e se arvoram a definir territórios

com suas brincadeiras; aquelas que por viverem

em situação de abandono, nas ruas conhecem

o trajeto de ônibus mesmo sem saber ler seus

destinos, e dormem em portas de igrejas na

busca de proteção para não serem assassinadas

e mesmo assim o são; as que pegam em armas

seja em guerras ou no tráfico; a Geografia das

crianças que vivem no campo, que andam

quilômetros para esperar um transporte escolar

até à cidade por conta do processo de nucleação

das escolas; A Geografia das crianças que vivem

sem escolas formais, como parte dos indígenas,

acampados, camponeses no Brasil, mas também

a Geografia daqueles que conhecem, como

ninguém, os perigos e as belezas dos lugares,

dos rios caudalosos, das fruteiras altas ondem

colhem os frutos mais doces, caçam, pescam

os melhores peixes... A que Geografia recorrem

as crianças indígenas, sem terras e sem moradia

urbana que desde cedo precisam acompanhar

seus pais e mães na luta por direitos básicos?

Qual é a Geografia do(a)s garoto(a)s que fazem

entregas via aplicativos, com bicicletas alugadas

e percorrem longos trechos de ladeiras íngremes

para conseguir o ganha pão?

os currículos? Por que ela está fora do mapa

epistêmico da Geografia escolar?

Porque a escola não tem se destinado

efetivamente a outra coisa senão a cumprir a

infeliz e propositada função social para que foi

criada lá na modernidade: formar para o mundo

do trabalho e não para a vida. E vamos nos

iludindo, passando de conteúdos mnemônicos

para conteúdos “significativos” (para quem?),

e desses para habilidades e dessas para as

competências... e onde fica a Geografia dos

nossos alunos, dos nossos professores, das

pessoas em geral? Procuremos quais as relações

das competências com a felicidade, com o

devir, com a paz, com a fraternidade, com a

solidariedade, com a igualdade, com o amor, ou

mesmo com o combate ao preconceito de cor ou

de raça, com a homofobia, com a machismo, com

o lgbtfobia... não as encontraremos efetivamente!

Se pensarmos na história da Geografia

enquanto uma disciplina escolar, ela sempre teve

como função difundir ideias de grupos dominantes,

seja cultural ou economicamente, mas podemos

mudar o curso da história e trazer para dentro da

escola uma Geografia que dará força aos grupos

que dela dependem cotidianamente.

Para tanto precisamos entender que não

há capitalismo sem escola, os dois são produtos



03/02/2023 15:10 NOTA/ MANIFESTO: A que Geografia recorrem os grupos sociais excluídos? E por que a escola não lhes escu…

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E90EmQgPaHMJ:https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/GIRAMUNDO/… 5/6

GIRAMUNDO, RIO DE JANEIRO, V. 7, N. 14, P.07-11, JUL./DEZ. 2020.10

Teríamos assim tantas Geografias quantas
são as pessoas, seus modos de vida, sua forma

de lutar pela vida, as formas de resistências,

mas também as de exploração a que estão

submetidos.... o(a)s motoqueiro(a)s, Uber,

motoristas de taxi e de ônibus, os professores

freelancers, entre tantos outros. Por que nós

professores não incluímos nossas Geografias nos

currículos que construímos na escola?

Onde está esta Geografia que a escola

desconhece como tal? Não está na hora de

trazer estes saberes para serem partilhados,

resignificados, sistematizados e levados de

volta para serem aplicados ao mundo real... E

por que esta Geografia não está na escola? Por

que esta Geografia invisível ou invisibilizada

propositadamente, pouco valorizada não

serve para a escola? Por que ela não compõe

da mesma sociedade e é por isto que temos de
tomá-la, que nos apropriarmos dela, como o

fizeram os estudantes nas ocupações por todo

o país quando o Estado pretendeu implementar

– projetos de redução de custos, a Reforma do

Ensino Médio (BRASIL, 2017) e o Escola Sem

Partido – um modelo de instituição ainda mais

pautado no mundo do trabalho precarizado e na

alienação (FRIGOTTO, 2017; GIROTTO, 2018).

Mas para isto temos que convencer a sociedade

que esta escola pode ser nossa, para tanto, o que

ela difunde precisa ser fundamental para a vida

das pessoas e não somente para determinados

grupos sociais, como tem sido.

É esta Geografia que é importante, pois de

forma consciente ou inconsciente é que os grupos

que estão na luta pela vida a tomam pelas mãos

e fazem desses saberes orientadores de suas
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jornadas pela vida. Perguntemo-nos, olhemos

para trás, para nossas vidas de estudantes da

Escola Básica, o que ficou efetivamente da

Geografia que estudamos? Será que a Geografia

ensinada fazia sentido para a nossas vidas? E a

Geografia que trabalhamos hoje faz realmente

sentido para os nossos alunos?

Sejamos pela vida!!!!
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