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O CONTEÚDO SIMBÓLICO DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM O LUGAR – O COTIDIANO DO ALUNO NO ENSINO DA GEOGRAFIA.
VÂNIA NUNES MORGADO – GT CURRÍCULO
Vânia Nunes Morgado (UERJ/UFRJ)

A Geografia não se contenta em fornecer uma matéria 
e lugares variáveis para a  forma histórica. 
Ela não é somente física e humana, 
mas mental, como a paisagem.

                                                                                                                                     (Gilles Deleuze, 1991)


O mundo passa por uma acelerada transformação, uma espiral de crescimento jamais visto no curso de sua história, marcando uma evolução no meio técnico-científico, onde a pluralidade cultural e a técnica são elementos fundamentais na sociedade. A informação, a economia, os lugares aparecem contextualizados em uma globalização. Esta configuração mundializada estrutura-se em redes de conhecimentos, que se espacializam em diferentes escalas, sendo ao mesmo tempo globais e locais (Santos, 1994).
Essa forma de organização espacial é caracterizada também pela instantaneidade da informação, que através das diferentes linguagens, aproximam os lugares, possibilitando uma tomada de conhecimento imediato, de acontecimentos simultâneos, criando entre os lugares uma relação, que tende a apresentar unidade à escala mundial. Hoje, como afirma Hobsbawm (1995) em sua obra “A Era dos Extremos”, é inconcebível pensar o mundo a partir de opostos binários, isto é, capitalismo x socialismo. O mundo estável da Guerra Fria, mais facilmente explicável, está superado e essa forma de representação tem uma certa dose de arbitrariedade, artificialismo e mesmo reducionismo.
Um mundo de crise global e de crise do conhecimento que se construíram historicamente. Diante de nossos olhos observamos um quadro de acontecimentos que nos mostram com clareza como a realidade é transitória, e que por isso, é fundamental que tenhamos consciência do caráter transitório dos saberes, que como afirma Santos (1994), leva-nos a descobrir a razão da ignorância. Não que façamos a apologia da ignorância, nem do irracionalismo, mas a razão da ignorância nos força a desconfiar das teorias dogmáticas e dos cientificismos.
Vivenciamos um momento que é, ao mesmo tempo, valioso e perigoso. Ele é valioso, pois já não existem nítidas fronteiras teóricas e grilhões dogmáticos, o que abre um campo muito fértil para o novo. É perigoso, já que há o risco de perda dos referenciais teóricos, o que significa o empobrecimento do velho. Segundo Souza (1994) é um privilégio ser professor de Geografia no início deste século, pois urge a necessidade de buscar novos caminhos que permitam compreender esses processos tão complexos.
Os professores de Geografia estão frente a grandes desafios, diante das dificuldades, como: à seleção dos conteúdos (a relevância de trabalhar com certos conteúdos e outros não), à organização dos programas por série e em última instância, entraves teórico-metodológicos relativos à disciplina e à ciência como um todo. Como criar um currículo que contemple à diversidade? Como organizar o trabalho em sala de aula dando sentido ao que se ensina, apresentando ao aluno uma Geografia que faz parte do seu cotidiano. 
Esses questionamentos nos levam a seguinte reflexão: quando perguntamos aos alunos para que serve a Geografia, muitos respondem com uma frase simples e direta, “para localizar e conhecer os lugares”, reduzindo o conhecimento geográfico a simples localização de pontos de referência e descrição de paisagens, demonstrando a apropriação de um conhecimento fragmentado e muitas vezes desconectado com a realidade. Este olhar não permite uma reflexão sobre a multiplicidade dos fenômenos econômicos, políticos, sociais e culturais, que atuam em cada lugar. O ir além, seria ultrapassar a constatação e compreender o espaço geográfico na sua complexidade, isto é, reconhecer uma leitura de mundo que contextualize os fenômenos, afirmando às diferenças na igualdade. Compreendendo que as práticas sociais se realizam concomitantemente, em diferentes espaços, ou num mesmo espaço onde há tempos diversos, implicando numa complexidade, cuja compreensão requer a percepção de uma nova conexão espaço-tempo, tornando-se uma só categoria de análise.
Rompendo com as certezas definitivas, mas sem cair num cientificismo desencantado, se faz necessário repensar categorias - identidade, diferença, cultura, e redimensionar noções básicas da Geografia como o estudo do lugar. Além de priorizar alguns processos, como: a globalização, a fragmentação, a exclusão, a integração e a flexibilização, que nos interessam na medida que vão criando novas territorialidades. Esse caminhar pode contribuir para a criação de um currículo multicultural e metodológicas possíveis.
Damiani (1999) demonstra a importância do estudo do lugar para compreensão dos velhos e novos processos, que se espacializam em escala local e se globalizam através das relações culturais, sociais e políticas. Afirma, que inicialmente essa noção era limitada como espaços dos antigos “gêneros de vida”, a especificidade e a singularidade desses gêneros, que codificavam e regulamentavam a alimentação, o vestuário, a moradia, o mobiliário, em escalas locais, regionais ou nacionais. Atualmente, com o lugar no mundo, se produz, ao mesmo tempo, o lugar do cotidiano: cotidianidades análogas, diferenças culturais, criando identidades plurais de convivência e trocas desiguais, produzindo diversas formas de organização espacial.
A realidade cotidiana, que nasce no lugar e o constitui, deve ser validada como um campo de possibilidades de conhecimentos que criam territorialidades. Sendo assim, o estudo do lugar abre perspectivas para compreender as diversas formas espaciais criadas por grupos que produzem culturas, identidades e estabelecem relações locais e mundiais. Redimensionar a noção de lugar abre perspectiva para um pensar geográfico que contempla a pluralidade cultural. Cabe-nos procurar desvendar a origem dos fluxos que interferem no cotidiano, compreendendo o sentido que possuem e quais são as conseqüências que se concretizam, constituindo novas formas de organizações sociais. Ressalta-se que não é apenas a descrição de uma condição de vida, o lugar onde se vive, por exemplo, e inferir que isso represente uma totalidade existencial. É necessário compreender as atitudes face às diversas condições em que se encontram. Com base no conhecimento das necessidades, dos afetos e de representações imaginárias, é que se pode captar o sentido que tem o morar, o estudar, o trabalhar, o se divertir, onde se vivencia diferentes lugares e valores.

“Detectar a existência de uma vala negra na porta de um barraco, saber que ela é um foco de doenças infecto-contagiosas, dizer que essa vala precisa ser substituída por uma rede de esgoto é extremamente importante para quem vai trabalhar com as crianças da localidade. No entanto, isso não é suficiente para explicar o significado que tem para o grupo conviver com aquela vala... Há toda uma trama representativa imaginária permeando a vida daqueles que vivem naquela situação. Na sua realidade vivida, no seu cotidiano está presente a vala negra enquanto realidade fática, mas também no sentido significativo da sua representação...”(Teves,1992, p. 80).

Ir além das constatações é caminhar pelo imaginário, conhecer os códigos, isto é, explicar o significado que tem para o grupo aquele fenômeno, para propor uma (re) leitura da realidade e de mundo, que supere – sair do “velho” senso-comum para criar um “novo” senso-comum, como propõe Santos (2000). Sendo assim, buscam-se reflexões metodológicas que permitam trabalhar essas noções a partir do cotidiano, ou seja, valorizando as experiências de vida, identificando as diferentes identidades culturais dos grupos, para se chegar à teoria, pelo caminho da criação de sentidos (compreendendo as diferentes formas de organização espacial). De posse desse conhecimento, repensamos o real através de uma leitura plural/ científica/ propositiva. Nesse processo de ensino e aprendizagem é imprescindível utilizar como recurso diferentes linguagens – literatura, música, cinema, artes, etc. 
Tanto se tem discutido sobre as possibilidades de mudança na escola, mas muitos estudos na área educacional não conseguem se aproximar de questões básicas que estão presentes no seu interior. Indicam reformulações curriculares, mas a escola parece não participar desta movimentação. O professor de Geografia deve resgatar esse cotidiano e buscar compreender os processos e fenômenos que criam diferentes formas de organização espacial a partir da cultura da escola, acreditando que neste lugar se apreende o mundo plural.
Nessa trajetória, acreditamos na importância de trabalhar com múltiplas representações do real – mapas simbólicos, relatos dos alunos, poesias, filmes etc, compreendendo que toda representação é parcial e nenhuma delas isoladamente dá conta do todo, apenas parte dele. 
Assim, os nossos alunos, como todos os homens, são fragmentos da sociedade, são parte do todo. Desse modo, com relação ao espaço, os homens também podem experimentar o todo, eles dão conta apenas dos fragmentos do todo, nos lugares onde vivem. Nesses, estabelecem relações múltiplas: familiares, de amizade, de vizinhança, de trabalho, etc. Através de experiências vividas, de sua vida cotidiana, os homens se apropriam deste mundo criado, desta sociedade instituída. A instituição da sociedade determina o que é o real e o que não é real, o que é significativo e o que não é significativo. Os lugares, os espaços vividos interpelam nossos alunos de diferentes pontos de vista: estético, histórico, afetivo, emocional. 
Os espaços construídos são verdadeiras “máquinas de sentidos” e de sensações. Através da vida cotidiana e de suas experiências espacialmente vividas, juntamente com a sociedade, começam a elaborar suas interpretações do mundo. Essas interpretações estão carregadas de significados, ou seja, de um rico universo de referências onde se originam, de forma complexa, as diversas representações do real. Segundo Santos (1994) ao representar o mundo, ocorre um conflito entre a sensação do acontecer e a química apaixonada que elabora o acontecer da sensação. O acontecer da sensação elabora, no espaço das idéias, a representação do real, uma imagem do real.
A noção de real dos nossos alunos resulta de suas experiências vividas e das múltiplas representações do real, elaboradas como imagens por diversos sujeitos coletivos e a partir das quais, fazem sua própria representação. Hoje, cada um de nós é como um ponto singular que em certa medida contém o mundo. Os lugares aparecem como um intermédio entre o mundo e o indivíduo. Como afirma Santos (1988) os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial, quem se globaliza são as pessoas e os lugares. Sendo assim é no lugar que se apreende o mundo moderno e deve ser entendido em suas condições físicas e relações sociais que são complexas e ultrapassam as distancias (local/ regional/ mundial). Um lugar reproduz em si, com suas especificidades o global num determinado tempo e espaço. Como afirma o citado autor:

“Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um lugar onde tudo seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma combinação de elementos com idades diferentes. O arranjo de um lugar, através da aceitação ou rejeição do novo, vai depender da ação dos fatores de organização existentes nesse lugar, quais sejam, o espaço, a política, a economia, o social, o cultural...”(p.98).

Sendo assim, o trabalho com a Geografia, fazendo um recorte na 5a série do Ensino Fundamental, pode ser organizado a partir do estudo do lugar, tornando o conteúdo desta série menos abstrato para o aluno, já que ele irá a todo o momento apresentar o seu lugar seja de moradia/lazer/trabalho. A atividade com os mapas simbólicos (mapas produzidos pelos próprios alunos a partir das observações empíricas) espacializará os elementos que constituem os lugares (os fixos – objetos construídos, naturais e os fluxos – circulação de idéias, mercadorias), e a partir da constatação, compreender às diferentes formas de organização do espaço, os fenômenos, as múltiplas relações materializadas nos lugares.
Desvelar o cotidiano a partir das necessidades e interesses dos alunos, conhecer os símbolos representados no imaginário social dos alunos é ultrapassar a visualização do lugar, isto é o sobrevôo para encontrar o seu significado, as suas histórias. Esta prática de trabalhar com o conhecimento geográfico é mais prazerosa, e articula os conteúdos que não se apresentam tão fragmentados, pois ao espacializar o lugar estaremos compreendendo as relações entre os diferentes fenômenos, que muitas vezes não se limitam a escala local. Assim, o professor estará trabalhando os conteúdos relativos a série como por exemplo: escala, legenda, orientação e localização, contextualizando, ao ter como base o referencial do aluno, criando o instrumental necessário de leitura e interpretação do mapa, além de estimular habilidades, como: observação, atenção, seleção, fundamentais para o pensar geográfico.
O mapa simbólico pode ser um recurso utilizado para todas as noções, pois ele é o cotidiano do aluno espacializado e por isso possui todos os elementos necessários a compreensão dos fenômenos geográficos cabe ao professor respeitar as experiências dos seus alunos e não apenas constatá-las, mas redimensioná-las a partir do imaginário social refletindo caminhos de superação criando um “outro” senso-comum.
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