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RESUMO 

 

As atuais gerações de jovens, cotidianamente, se entretêm, comunicam-se com seus 
pares, acessam conteúdos e compartilham informações e impressões pessoais nas 
redes sociais em seus dispositivos móveis conectados à internet. A forma como eles 
se relacionam com as Tecnologias de Informação e Comunicação indica uma 
transformação na construção da identidade juvenil, assim como na sua relação com a 
escola. Esta, muitas vezes, distancia-se cada vez mais da juventude em razão de 
práticas metodológicas que ainda apresentam um caráter conteudista, em detrimento 
daquelas que valorizam a construção de conhecimentos.  Sustentados em Cavalcanti 
(2013a) afirmamos que a Geografia é responsável por levar o discente à competência 
da leitura da dimensão espacial da realidade. Esta disciplina escolar, muitas vezes, 
não tem capitalizado a cultura digital para o contexto da sala de aula, tornando-se 
mera transmissora de informações. No sexto ano do Ensino Fundamental, conceitos 
básicos da ciência geográfica são aprofundados. Com base nas obras de Tuan (1983) 
e Haesbaert (2011), elegeu-se “lugar” como referencial conceitual desta investigação, 
uma vez que é nele que o indivíduo estabelece relações de identidade e pertencimento 
com o espaço que o cerca. Entende-se também que as redes sociais podem constituir 
uma importante ferramenta para o professor como forma de introduzir o ambiente 
digital no seu planejamento. O Instagram, aplicativo de postagens de fotos digitais em 
smartphones, nos permite observar como o indivíduo registra o seu dia a dia. Constitui 
uma fonte de narrativas que pode mostrar como o aluno compreende o seu entorno 
físico e social. Com base nessas premissas, esta investigação realizou uma análise 
de conteúdo da narrativa dos jovens sobre as fotografias digitais publicadas no 
Instagram, visando a contribuir para a construção do conceito de lugar nas aulas de 
Geografia. O Colégio Militar do Rio de Janeiro foi o lócus da pesquisa de campo. Trata-
se de uma instituição pública e de caráter assistencial, com um alunado de diferentes 
localidades do pais e de variados extratos sociais. Nele, discentes do sexto ano que 
utilizam cotidianamente o Instagram participaram de entrevistas individuais, exibindo 
fotos de sua autoria. A partir da técnica de foto-elicitação, criado por Rose (2007) e do 
Modelo de Estratégia Argumentativa, organizado por Castro e Frant (2011), foram 
indagados sobre o significado pessoal das fotos escolhidas por eles. Suas falas 
geraram narrativas que, passando por um processo de análise de conteúdo, segundo 
a metodologia de Bardin (2011), foram organizadas em categorias. Estas conduziram, 
ao final da investigação, a uma série de comparações entre as narrativas e de 
cruzamentos com elementos associados ao conceito teórico basal da pesquisa, como 
identidade, pertencimento e familiaridade. Isto permitiu, como resultado, observar 
como o uso da rede social em questão pode permitir a um professor de Geografia 
traçar perfis individuais e coletivos do alunado, passíveis de o auxiliarem no seu 
planejamento escolar, de forma a que ele trabalhe o conceito de lugar em sala de aula.  

 

 

Palavras-chave: TIC. Redes Sociais. Ensino de Geografia. Ensino Fundamental. 
Lugar. 
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ABSTRACT 

 

Present-day generations of young people entertain themselves, communicate with 
their fellows, access content and share personal information and impressions on social 
networks on their mobile devices connected to the Internet. The way they relate 
themselves to Information and Communication Technologies, indicates a 
transformation in the construction of youth identity, as well as in the relationship with 
the school. The educational institutions often distance themselves more and more from 
youth because of methodological practices that still present a content feature, to the 
detriment of those that enrich the construction of knowledge. Sustained in Cavalcanti 
(2013a) we affirm that Geography is responsible for taking the student to the 
competence of the spatial reading of reality. This school subject has often not 
capitalized on the digital culture into the classroom context, becoming just a transmitter 
of information. In the sixth year of elementary school, basic concepts of geographic 
science are studied. Based on the writings of Tuan (1983) and Haesbaert (2011), 
"place" was chosen as conceptual reference of this investigation, since it is in the place 
that a person establishes relations of identity and belonging with the space that 
surrounds him. It is also understood that social networks can be an important tool for 
the teachers as a way to introduce the digital culture in their school planning. 
Instagram, an application of digital photo postings on smartphones, allows us to 
observe how people register their daily routine. It is a source of narratives that can 
show how the student understands his physical and social surroundings. Based on 
these premises, this research carried out a content analysis of the young people 
narratives about the digital photographs published in Instagram, aiming to contribute 
to the construction of the concept of place in the classes of Geography. The Military 
School of Rio de Janeiro was the locus of field research. It is a public educational 
institution with an assistance nature, which have students of a great number of different 
localities in the country and of various social extracts. In this school, pupils of the sixth 
grade who use Instagram every day participated in individual interviews, displaying 
photos of their own. From the photo-elicitation technique created by Rose (2007) and 
the Argumentative Strategy Model, organized by Castro and Frant (2011), they were 
asked about the personal meaning of the photos chosen by them. Their speech 
generated narratives that, following a process of content analysis, according to 
Bardin's methodology (2011), were organized into categories. These led, at the end of 
the research, to a series of comparisons between narratives and interlacements with 
elements associated with the basic theoretical concept of this research, such as 
identity, belonging and familiarity. This allowed, as a result, to observe how the use of 
a social network as the Instagram could allow a Geography teacher to draw individual 
and collective profiles of the student, able enough to assist him in his school planning, 
so that he can teach the concept of place in classroom. 
 

 

 
Keywords: ICT. Social Networks. Geography Teaching. Elementary Scholl. Place.  
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INTRODUÇÃO 

 

Um geógrafo fala como se seu conhecimento 
sobre espaço e lugar fosse obtido 
exclusivamente de livros, mapas, fotografias 
aéreas e levantamentos de campo. Ele 
escreve como se as pessoas tivessem apenas 
mente e visão e nenhum outro sentido com o 
qual apreender o mundo e nele achar 
significado. O geógrafo e o arquiteto-
planejador tendem a aceitar como familiar o 
fato de que estamos orientados no espaço e 
nos sentimos à vontade em um lugar – em vez 
de descrever e tentar compreender o que 
realmente significa “estar no mundo”. 

 
Yi-Fu Tuan 

 

 

A atual geração de jovens, imersa na cultura digital, está à frente de pais e 

professores no que diz respeito ao uso das TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação). Isto pode ser observado cotidianamente na forma como se comunicam 

entre seus pares, via whatsapp, em seus smartphones, ou no acesso a jogos 

eletrônicos ou diversas expressões culturais no computador pessoal, notebook ou 

tablet conectados à internet.  

Com o advento da “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999), as plataformas de 

compartilhamento de informações ou, simplesmente, redes sociais (Facebook, 

Instagram, Twitter etc), constituem o espaço digital mais utilizado por essa geração 

num constante e diário intercâmbio de posts (postagens de comentários, notícias, 

memes, músicas, textos, em seus microblogs) de maneira rápida e sem barreiras 

geográficas, numa espécie de “compressão do tempo-espaço” sobre a vida social 

(HARVEY, 1989). Trata-se de um processo concomitante às rápidas informações que 

circulam no meio técnico-científico-informacional em escala planetária (SANTOS, 

1997). Segundo Tapscott (1998, p.56), 

 
(...) milhões de crianças ao redor do mundo estão rotineiramente 
reunindo-se online para conversar, às vezes para discutir um interesse 
comum, como esportes ou violão, mas frequentemente sem propósito 
específico senão estarem juntos e interagirem com crianças de sua 
idade. Ao invés de estarem brincando no playground, loja de 
variedades ou indo para casa assistir TV, mais e mais crianças estão 
conectando-se ao computador e conversando com crianças do outro 
lado do mundo ou mesmo tão perto quanto seu vizinho. 
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Essa forma de comunicação permite também que cada indivíduo crie novas 

linguagens e novos conhecimentos por meio do hipertexto e da interatividade 

(JOHNSON, 2012), reduzindo o caráter passivo da sua relação com o mundo imposto 

pela “comunicação para as massas” (ARENDT, 2013). Levy (1999, p. 130) nomeia 

essa realidade de “cibercultura”, a qual  

 
(...) é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que 
não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações 
institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião 
em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o 
compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de colaboração. O apetite para as comunidades 
virtuais encontra um ideal de relação humana desterritorializada, 
transversal, livre.  

 

A maneira como as pessoas nascidas nesse universo tecnológico digital, os 

chamados “nativos digitais” (PRENSKY, 2001), utilizam as TIC indica uma 

transformação em processo na construção da socialização, da individualidade e da 

identidade juvenil contemporânea. Isso impõe questionamentos sobre suas 

implicações na sociedade como um todo, especialmente nas relações interpessoais 

representadas pela família, pelo círculo de amizades e, por fim, pela escola. 

Atualmente, várias instituições educacionais brasileiras possuem, em seus 

estabelecimentos, equipamentos informacionais conectados à internet que podem ser 

utilizadas pelos alunos. Revelam uma suposta aproximação do ambiente escolar ao 

universo tecnológico juvenil. No entanto, muitas delas preservam estruturas 

curriculares estanques entre as diversas disciplinas, acompanhadas de uma 

sequencialidade estrutural e formal de conteúdos. Igualmente, privilegiam, nas suas 

estratégias pedagógicas, uma leitura recortada de fragmentos de livros impressos ou 

do uso da internet para pesquisas de cunho academicista, reforçando o caráter 

conteudista ainda muito presente na realidade educacional brasileira em detrimento 

da construção de conhecimentos por parte do aluno.   

Muitos jovens, portanto, estão diante de um excesso de informações, advindas 

da própria escola ou das “redes”, desconectadas de sua realidade e sem um sentido 

que lhes agregue valor na sua formação enquanto estudantes e cidadãos. 

Não menos distante desse quadro, encontra-se o ensino da Geografia nas 

escolas. Lana Cavalcanti, especialista em formação de professores, ressalta que o 
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objetivo central desta ciência na Educação é desenvolver no aluno “uma leitura da 

dimensão espacial da realidade” (CAVALCANTI, 2013a, p. 135). A autora acrescenta 

que  

 
(...) ensina-se a observar a realidade e a compreendê-la com a 
contribuição dos conteúdos geográficos. Ensina-se, por meio dos 
conteúdos, a perceber a espacialidade da realidade (que sempre é a 
realidade da perspectiva do aluno, baseada em sua inserção); ensina-
se o aluno a analisar uma das dimensões do real, que é a espacial. 
(CAVALCANTI, 2013a, p. 136) 

 

Consequentemente, esse modo de ensinar implicaria para o professor de 

Geografia escolhas metodológicas sobre a sua prática pedagógica. Constituiria, por 

sua vez, um percurso desafiador a ser empreendido no dia a dia da vida escolar e na 

sua formação continuada como profissional. Isto se deve ao fato de que ainda é 

comum que muitos professores tendam a compartimentar as diversas esferas deste 

campo de conhecimento, a Geografia Física e a Geografia Humana, por exemplo, 

escamoteando a proposta original da busca pela totalidade da realidade 

(STRAFORINI, 2008).  

Sob o pretexto de uma modernização no modo de ensinar, tendo a internet 

como fonte de informações, os conteúdos continuam sendo ensinados pelo professor 

de Geografia nos mesmos moldes do que se fazia nos livros-textos e atlas na era pré-

digital. Os conteúdos ainda são apresentados de forma segmentada e sem inter-

relações com outros assuntos e com disciplinas afins e, muitas vezes, sem se tomar 

como ponto de partida de uma aula um problema ou uma questão. Assim, o aluno 

termina por assimilar passivamente os conteúdos, sem que nele sejam desenvolvidas 

habilidades necessárias capazes de torná-lo agente construtor do seu próprio espaço 

geográfico, uma vez que há uma perda da capacidade de enxergar a “totalidade” que 

dá origem a esse mesmo espaço (STRAFORINI, 2008). 

Dessa forma, esta pesquisa considera que há uma urgência de reavaliar o 

currículo-base por parte dos professores e das escolas, concomitante a uma 

discussão sobre as práticas metodológicas de ensino a serem adotadas, 

especialmente no campo da Geografia.  

Os chamados métodos tradicionais de ensino, salvaguardando que muitos 

deles não podem ser considerados anacrônicos ou irrelevantes quanto ao sucesso 

escolar, vêm perdendo a cada dia sua força e interesse entre novas gerações. A 
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maioria dos jovens que entra na escola encontra-se “imersa” em experiências mais 

envolventes e motivadoras promovidas pela cibercultura, como o acesso aos sites de 

conteúdo, a participação nas redes sociais e o uso de games para o entretenimento. 

Inclusive, os sites de busca os satisfazem na procura por informação e conhecimento. 

Mesmo que consideremos esta ação cotidiana como inconsistente, superficial e 

imprecisa, ela prescinde do estabelecimento educacional como fonte de conteúdo. A 

escola, portanto, não pode se esquivar de participar dessas realidades que batem à 

sua porta. 

Em razão desses anacronismos presentes em muitas instituições educacionais 

brasileiras e em algumas práticas pedagógicas do ensino da Geografia, esta pesquisa 

busca fazer uma reflexão sobre como trazer esse mundo “conectado” para a sala de 

aula, acompanhada de uma inflexão que se traduza numa práxis: propor estratégias 

metodológicas que permitam a incorporação das TIC no cotidiano escolar de forma a 

incentivar o aluno a participar do processo de construção de conhecimento, assim 

como a se capacitar na utilização das ferramentas conceituais da Geografia para uma 

leitura da realidade espacial que o cerca.  

Espera-se, igualmente, que esta investigação contribua para que o aluno aja 

autônoma e criativamente no manuseio da informação e adquira um senso crítico 

diante das situações cotidianas que a ele são confrontadas. Enfim, no contexto social 

e físico vivido, que o aluno seja capaz de movimentar-se para uma atitude de 

cooperação e colaboração junto aos seus colegas, resultando na construção do 

conhecimento e de ações sustentáveis em relação ao espaço.  

Esta investigação observa que uma escola que procura reestruturar seu 

currículo e suas práticas pedagógicas, tendo em vista as novas demandas da 

sociedade contemporânea, especialmente no contexto tecnológico vivido pela 

juventude, terá as plataformas digitais de compartilhamento de informações como 

ferramentas que possam ser associadas à condução dos conteúdos por parte dos 

professores na sua rotina de sala de aula. 

Buscando delimitar o campo de abrangência das diversas plataformas digitais, 

entendemos que as redes sociais, por excelência, são facilitadoras da mediação entre 

docentes e alunos, e entre seus colegas. Compreendemos, igualmente, que elas 

reduzem os limites de tempo e espaço na pesquisa escolar, no compartilhamento de 

informações e na construção colaborativa de conhecimentos, assim como contribuem 

para o desenvolvimento contínuo do processo de ensino-aprendizagem. 
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Aliado ao uso das redes sociais como ferramenta metodológica, um conceito 

essencial à Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental – o lugar – servirá 

como eixo para o desenvolvimento desta investigação. Yi-Fu Tuan é um dos 

pesquisadores mais expoentes da Geografia humanista, e ele explora a percepção do 

ambiente, por meio da experiência individual, para a compreensão da realidade e do 

espaço geográfico. A respeito deste conceito este autor (1983, p. 179) afirma que 

 
O lugar pode ser definido de diversas maneiras. Dentre elas: lugar é 
qualquer objeto estável que capta nossa atenção. Quando olhamos 
uma cena panorâmica, nossos olhos se detêm em pontos de 
interesse. Cada parada é tempo suficiente para criar uma imagem de 
lugar.  

 

Este modo de entender lugar pressupõe uma relação sensorial e emocional por 

parte do indivíduo com todos os elementos que o cercam e que, por consequência, o 

levam a estabelecer uma relação de “topofilia” com o meio. Na concepção de Tuan 

(1980, p. 107), esta relação trata de uma espécie de 

 
(...) neologismo, útil quando pode ser definida em sentido amplo, 
incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio 
ambiente material. (...) A resposta ao meio ambiente pode ser 
basicamente estética: em seguida, pode variar do efêmero prazer que 
se tem de uma vista, até a sensação de beleza igualmente fugaz, mas 
muito mais intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode ser 
tátil: o deleite ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais 
difíceis de expressar, são os sentimentos que temos para com um 
lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e o meio de se ganhar a 
vida. 

 

O conceito de lugar participa do conjunto da construção de outros considerados 

mais complexos no campo do ensino da Geografia, como paisagem, território, região 

e espaço geográfico. Muitos educadores defendem uma hierarquização dos mesmos. 

Dentre os diversos debates internos a esta ciência sobre a forma de trabalhá-los em 

sala de aula, Rafael Straforini faz a seguinte provocação na introdução de sua obra 

Ensinar geografia – o desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais: “devo começar 

a ensinar a Geografia da parte para o todo, ou do todo para a parte?” (STRAFORINI, 

2008, p. 21). Ele, mais à frente, responde que a parte e o todo são escalas de 

entendimento do espaço geográfico (local, regional, nacional e global) que se 

complementam e que compreendem uma totalidade indissociável – a totalidade 

mundo. Sobre o contexto escolar, especialmente nas séries iniciais, afirma que 
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iniciar um estudo geográfico da parte para o todo não é a questão 
central, mas sim o próprio entendimento que se tem das dimensões 
escalares, pois na parte, isto é, no lugar de convivência da criança (a 
realidade concreta), há o todo, ou seja, o global e vice-versa 
(STRAFORINI, 2008, p. 21).  

 

Para o docente, compreender como o aluno experimenta o meio constitui-se 

uma etapa importante para a elaboração de uma estratégia pedagógica. Isto pode ser 

obtido por meio da observação da realidade concreta na qual o jovem se reconhece, 

de forma que o docente tome isto como ponto de partida para que o aluno construa 

diversos conceitos geográficos ao longo do processo de ensino-aprendizagem.  

Levando em conta o que já foi apontado inicialmente, a relação jovem/mundo 

encontra-se, em muitos contextos, mediada pelas TIC. No cotidiano escolar, percebe-

se que a maioria dos estudantes é portadora de dispositivos móveis, especialmente 

os smartphones com acesso à internet. Assim, dentre as diversas estratégias para 

essa observação da realidade vivida pelo aluno, particularmente na forma como este 

“experiencia” o mundo (TUAN, 1980), o professor pode verificar como o aluno faz uso 

da internet no seu cotidiano, especialmente pela sua participação nas redes sociais. 

Com a devida anuência dos discentes e de seus responsáveis diretos, a oportunidade 

de conhecer o que os alunos postam em seus perfis pode constituir-se como um 

gerador de narrativas sobre a percepção dos jovens sobre a sua própria realidade. 

São, portanto, matéria bruta para o planejamento da ação pedagógica do professor. 

Atualmente, diversas redes sociais mobilizam o cotidiano dos jovens, 

notadamente o Facebook, o Twitter e o Instagram. Nesses ambientes digitais, ocorrem 

trocas de informações, fotos, vídeos, opiniões e depoimentos pessoais, assim como 

a formação de fóruns ou comunidades por áreas de interesse. Neles, os jovens 

estabelecem amizades, divertem-se e desabafam. Tomam contato com outras classes 

sociais, expressões culturais, faixas etárias e etnias. É com seus pares que, na maioria 

das vezes, sentem-se mais à vontade para construir suas identidades, procurando 

afastar-se da influência dos pais ou responsáveis. Segundo COELHO (2015, p. 5), 

 
(...) a personalização de suas fotos e a exposição de ideias, fatores 
estes que contribuem para a formação da identidade de cada um no 
ambiente digital, ao mesmo tempo que refletem as identidades 
exteriores a este ambiente. A identidade assim delineada propicia 
interação entre os usuários, possibilitando que eles criem e 
compartilhem conteúdo a partir de uma linguagem digital comum, 
comunicando as mais diversas mensagens em tempo real e para o 
mundo todo, propiciando a criatividade dos usuários e a 
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reconfiguração de sentidos para determinadas práticas do dia-a-dia 
(...).  

 

Boa parte dos conteúdos presentes nas redes sociais, além dos depoimentos 

e postagens escritas, é constituída de fotos dos usuários ou de terceiros. Estas, 

especialmente as imagens digitais produzidas pelo próprio aluno, caso sejam 

disponibilizadas para o professor, podem tornar-se uma das ferramentas para 

conhecer melhor o perfil pessoal do aluno e o contexto físico, social e cultural de que 

participa.  

Por outro lado, nem sempre as fotos por si mesmas revelam seu conteúdo ou 

o propósito de quem as postou. Neste contexto, Tuan aponta que  

 
As experiências íntimas, quer com pessoas ou coisas, são difíceis de 
comunicar. As palavras apropriadas são evasivas. As fotografias e os 
desenhos raramente parecem adequados. (...) Porém, a qualidade do 
lugar e nossa experiência singular não ficaram registradas na 
fotografia: isto deve incluir o que vimos com o canto dos olhos e a 
sensação da luz gelada do sol às nossas costas (TUAN, 1983, p. 63).  

 

Haveria, portanto, por parte do professor, a necessidade de “perseguir” este 

canto dos olhos, essa sensação gelada do sol escondida por detrás da imagem! Isto 

implica criar mecanismos para que alguma narrativa seja gerada a partir da imagem. 

A fala ou expressão oral sobre a foto postada pelo aluno pode ser um desses 

mecanismos.  

Nesse contexto, Chaïm Perelman, um dos mais importantes filósofos do século 

XX sobre a arte da retórica, aponta caminhos para o professor no momento em que 

este planeja suas estratégias para trabalhar determinado conteúdo em sala de aula. 

Para este autor, é fundamental, antes de tudo, conhecer o seu “auditório”, ou seja, 

sua turma, seus alunos. Ele ressalta a importância de ouvir o outro para o desenho de 

uma narrativa que contribua para a condução da ação pedagógica. Lemgruber e 

Oliveira (2011, p. 43) comentam, a partir da obra de Perelman, que, na educação, a 

 
(...) disposição para ouvir é mais do que apenas escutar. É ter apreço 
pelo que o outro tem a dizer. Essa é a grande sintonia da teoria da 
argumentação como as pedagogias dialógicas: a realização da regra 
segundo a qual o orador deve partir do que é admitido pelo auditório 
enquanto valorização dos saberes prévios dos educandos. 

 

Nesta investigação, as fotos digitais adquirem uma importância central na 

busca de narrativas dos alunos. Dentre as redes sociais às quais eles aderem, foi 
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escolhido o Instagram. Nele, a imagem é o foco central das postagens de quem a 

acessa ou dele participa. É importante salientar que, diferentemente do Facebook, 

que surgiu como uma plataforma digital para ser utilizada num computador ou 

notebook, o Instagram é um aplicativo para smartphones. O usuário tira suas fotos 

com o dispositivo e as compartilha nessa rede social. Tardiamente, o Facebook 

também se tornou um aplicativo para os dispositivos móveis. 

No Instagram, existe uma relação simétrica entre o indivíduo que posta as fotos 

e os seus seguidores. Seguidores são indivíduos que acompanham as fotos 

publicadas pelo autor da página pessoal. Esta pode ser pública, admitindo que 

qualquer pessoa a visualize e, se desejar, transforme-se em seu “seguidor”; ou 

privada. Neste caso, apenas seguidores autorizados pelo autor poderão visualizar, 

comentar e compartilhar suas postagens. É comum que o autor, junto à foto publicada 

no aplicativo, acrescente hashtags (palavras-chave precedidas do símbolo # – jogo 

da velha), que denotam uma interação dinâmica na rede social ao agregar pessoas 

ou comunidades. Breves comentários e emoticons (pictogramas que expressam 

sentimentos ou situações) do autor e seus seguidores também participam dessas 

publicações online. Além de ser uma das redes sociais que mais atraem os jovens no 

mundo, essas características intrínsecas ao Instagram são fundamentais para esta 

pesquisa na medida em que as fotos digitais são o centro da relação online que o 

indivíduo estabelece com outras pessoas e com o mundo.  

Assim, a “disposição para ouvir” as falas emitidas pelos alunos a respeito das 

fotos postadas no Instagram deve estar articulada à construção de categorias de 

análise que permitam a busca de narrativas em torno das temáticas subjacentes à 

ideia de lugar. Acredita-se que, à medida que a fala é desvelada, informações 

importantes serão articuladas pelo professor no planejamento de estratégias mais 

eficazes para o ensino da Geografia, tendo como terminalidade a sistematização do 

conceito de lugar. 

Assim, com base nas premissas apresentadas até aqui que englobam a 

questão do jovem “imerso” na cultura digital e sua relação com o ensino da Geografia, 

esta investigação tem como objetivo geral realizar uma análise de conteúdo da 

narrativa dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental sobre as fotos digitais 

publicadas pelos mesmos no Instagram, visando contribuir para a construção do 

conceito de lugar nas aulas de Geografia. 
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Nos capítulos que se seguem, estão sistematizadas as bases teóricas que 

sustentam esta investigação, o percurso metodológico que permeou toda a pesquisa 

de campo e as análises dos dados obtidos, assim como as considerações finais, que 

procuram apontar como o objetivo geral proposto foi alcançado. 

No primeiro capítulo, ocorre um aprofundamento teórico sobre as Tecnologias 

de Informação e Comunicação e a cultura digital, tendo o jovem como eixo. O 

entendimento do que é a juventude na contemporaneidade é outra questão abordada, 

e ela permitirá fazer um recorte sobre qual tipo de jovem será objeto de investigação. 

O capítulo dois retoma os estudos sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, porém, agora, dentro do contexto do processo de ensino-

aprendizagem, sobretudo o da Geografia nas séries iniciais. Dentre os conceitos mais 

importantes desta ciência, o lugar ocupa o centro de nossas investigações, 

particularmente nas entrevistas com os sujeitos. 

O capítulo três descreve o percurso metodológico que permeia toda a pesquisa 

de campo, desde os critérios de seleção dos sujeitos, passando pelas etapas da coleta 

de dados e chegando aos procedimentos para a criação de categorias de análise do 

conteúdo dos discursos dos sujeitos. 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados da coleta de dados nas 

diferentes etapas propostas no capítulo anterior, assim como as categorias de 

análises construídas a partir das narrativas dos sujeitos e do suporte teórico. Cada 

categoria é acompanhada de uma reflexão sobre essas narrativas no âmbito da 

construção do conceito de lugar. 

A última parte desta pesquisa constitui-se de algumas considerações finais 

sobre o trabalho. Nelas, o objetivo central da tese é retomado e pensado a partir de 

todo o processo realizado desde seu momento embrionário até os resultados finais 

obtidos. São analisados os elementos que fizeram parte da investigação e são 

discutidas as formas como o trabalho poderá servir de base para outras situações 

educacionais que venham a focar o ensino e a aprendizagem da Geografia na reflexão 

sobre como o jovem tem ocupado e explorado o lugar, palavra cujo sentido tem 

mudado tanto com as novas tecnologias.  
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CAPÍTULO 1 

 

CULTURA DIGITAL E “JUVENTUDES” 

 

A ecologia das técnicas de comunicação 
propõe, os atores humanos dispõem. São eles 
que decidem, em última instância, 
deliberadamente ou na semi-inconsciência dos 
efeitos coletivos, do universo cultural que 
constroem juntos. É preciso ainda que tenham 
percebido as possibilidades de novas 
escolhas.  
 

Pierre Levy 

 

 

A epígrafe acima permeia a ideia central deste capítulo a respeito dos estudos 

sobre o impacto da internet na sociedade e se complementa com a afirmativa de 

Selwyn (2011, p.7) de que “as tecnologias não são apenas ferramentas ‘neutras’ que 

humanos podem usar livremente para viver suas vidas. Pelo contrário: tecnologias são 

uma parte importante das condições de vida social”. 

Em suas publicações, Selwyn apresenta uma perspectiva crítica sobre 

educação e tecnologias, demonstrando que a tecnologia está presente na vida 

humana há mais de dois milhões de anos, a começar pelos primeiros instrumentos de 

caça produzidos pelo homem. Ele acrescenta que as tecnologias digitais não se 

resumem aos diferentes artefatos eletrônicos presentes no cotidiano dos indivíduos 

ou às ferramentas ou sites online disponibilizados na internet, mas “nos significados 

que as pessoas lhes atribuem e nas relações sociais e estruturas às quais as 

tecnologias se ligam” (SELWYN, 2011, p. 1).  

Perscrutar tais significados tem sido uma questão premente para o meio 

acadêmico, jornalistas, educadores e formadores de opinião nas décadas recentes. 

No entanto, estas investigações, mesmo que numa perspectiva crítica, podem 

conduzir a visões utópicas ou distópicas sobre o futuro da humanidade. Daí a 

necessidade de se buscarem abordagens que proporcionem uma reflexão 

suficientemente coerente que dialogue com a realidade dos sujeitos pesquisados 

neste estudo. 

As mídias digitais constituem uma das manifestações físicas de uma realidade 

mais abrangente, que são as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), aqui 
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entendidas como um conjunto de sistemas de comunicação, tecnologias da 

informação e de redes integradas que se convergem. A criação e produção de 

hardwares, softwares e toda uma infraestrutura física que lhes deem suporte (cabos 

de fibra ótica, satélites de comunicação), assim como a produção de conteúdo e 

interfaces, não estão nas mãos do cidadão comum, mas sob o controle de grandes 

polos de pesquisa, como as do Vale do Silício (Califórnia), ou de empresas 

tecnológicas com tentáculos em todas as partes do mundo, como o Google e a 

Microsoft. 

As chamadas “redes sociais” conectam pessoas e dão uma cara humanizada 

ao conjunto dessas tecnologias digitais. No entanto, os perfis individuais e postagens 

de seus assinantes servem como suporte aos fundamentos mercadológicos e até 

políticos das empresas que as detêm, como o Facebook. 

É praticamente onipresente a participação das TIC em várias facetas da nossa 

vida, assim como a nossa reciprocidade em relação a ela. Ao contrário do que ocorria 

no início deste século, é cada vez mais tênue a linha que definia os jovens como 

“nativos digitais” e os adultos como “imigrantes digitais” (PRENSKI, 2001). Observa-

se nas ruas, no comércio, nos transportes coletivos e em ambientes privados o quanto 

os indivíduos estão absorvidos pela vida digital. Na rotina de muitos adultos e até de 

idosos, os indivíduos deparam com totens eletrônicos de informação nos shoppings, 

estações de metrô e aeroportos; interagem com caixas eletrônicos nos bancos para 

sacarem dinheiro e acompanharem sua vida financeira; compram produtos e até 

pacotes de viagem pela internet. No contexto privado, as pessoas utilizam dispositivos 

móveis para os mais diversos fins. Os smartphones, além da sua função original para 

a telefonia, entretêm ou instruem o usuário para jogar e ler, caso esteja offline. 

Estando online, permitem acessar conteúdos de sites ou blogs, estabelecer 

relacionamentos interpessoais ou comunitários em redes sociais, ouvir ou buscar 

músicas em streaming etc. O computador pessoal, os notebooks e os tablets 

complementam essas formas de acesso à web ou rede mundial de computadores em 

diversos ambientes virtuais. 

Dessa forma, o presente capítulo aborda duas temáticas importantes para o 

embasamento teórico desta tese, assim como baliza nossas reflexões sobre o papel 

das TIC na vida dos sujeitos aqui analisados: a cultura digital e a juventude. 
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1.1 CULTURA DIGITAL 

 

Compreender com mais profundidade o papel das redes sociais e dos 

conteúdos da internet na vida dos indivíduos e na sociedade exige o detalhamento de 

outra dinâmica das TIC que perpassa as mídias digitais e seus usos, reconhecida 

como “cultura digital”. De antemão, é importante verificar o que pode ser entendido 

por “tecnologia” neste contexto.  

Selwyn (2011, p. 5), por exemplo, ao discutir a aprendizagem no âmbito da 

emergência das TIC, entende a tecnologia, no seu nível mais básico, como 

 
o processo pelo qual o humano modifica a natureza para satisfazer 
suas necessidades e anseios. Em um sentido (pré-) histórico, o 
conceito de tecnologia se refere ao uso, por humanos, de ferramentas 
e técnicas para adaptar e controlar o seu meio ambiente. (...) 
“Tecnologia” é, portanto, um dos aspectos que separam seres 
humanos dos outros animas.  

 

Segundo o mesmo autor, a tecnologia, no sentido grego da palavra, transcende 

a simples criação de ferramentas e, agora, de máquinas. No intuito de aprimorar a 

vida humana, a tecnologia também se constitui como uma forma de criar 

conhecimento. O aspecto humano ou social da tecnologia é tão relevante quanto o 

artefato em si. A tecnologia deve ser compreendida a partir do contexto social que 

envolve tanto sua produção como seu uso. 

Assim, mais do que um conjunto de dispositivos e sistemas de comunicação 

que se convergem, as tecnologias de informação e comunicação nunca estiveram 

“desconectadas” dos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais nos quais 

foram engendradas. Igualmente, não apresentam apenas um caráter aparentemente 

utilitário, como a busca de informações em um site especializado.  

Decerto, o simples ato cotidiano de “bater” um texto numa máquina de escrever, 

como se fazia tempos atrás, pode ser visto como uma relação utilitária entre usuário 

e dispositivo. Ao contrário da antiga datilografia, digitar num teclado de computador 

ou smartphone conectado à internet conduz o indivíduo a uma imersão num universo 

de conteúdos e relações nunca propiciados por qualquer outro meio de comunicação 

criado pelo homem.  

Como consequência, esta interação cria novas formas relacionais entre 

indivíduos ou destes com instituições, permitindo uma variada gama de convivência 
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social, ações políticas e produção cultural. Com a emergência das TIC, vários 

conceitos surgiram com o intuito de nomear, rotular ou compreender todo o universo 

que as cercam, como os de “cibercultura”, “tecnossociedade” ou “cultura digital”. 

Metáforas e palavras emprestadas de outros contextos culturais ou técnicos dão 

significado às novas ações do cotidiano no manuseio dos dispositivos e no acesso à 

internet como teclar, deletar, navegar etc. Expressões como “redes sociais”, 

igualmente, são ressignificadas nessa nova cultura.  

Trata-se, portanto, de um diverso e vasto campo de estudo, que ultrapassa o 

simples entendimento do significado da expressão “TIC”. Abrange áreas de cunho 

mais técnico, como as ciências da computação e o webdesign, assim como de 

ambientes acadêmicos associados às ciências humanas que as discutem 

permanentemente, como a antropologia, a sociologia e a educação.  

Buscando aproximar as informações de caráter mais técnico sobre o contexto 

social em que as TIC são engendradas, Edgar Cruz (2007) desvela os elementos 

fundantes das várias terminologias e conceitos empregados pela mídia e por 

estudiosos do meio acadêmico, muitas vezes de forma indiscriminada e com pouca 

fundamentação, sobre o universo das TIC e da cultura digital, as quais ele destaca 

como metáforas. No livro “Las metáforas de internet”, o autor procura demonstrar que 

a construção dessas terminologias não se deu ao acaso ou, de forma sistemática, 

dentro dos limites das universidades. Na verdade, foram socialmente produzidas num 

contexto cultural e político bem definido. Assim, o autor comenta: 

 
Como vem ocorrendo com muitas outras tecnologias desde a 
Revolução Industrial, as opiniões e percepções em torno da internet 
encontraram polarizações em variados discursos que respondem a 
interesses distintos. É possível falar inclusive de discursos tecnófilos 
e discursos tecnófobos. Mesmo assim, a internet parece ter se 
convertido em um metadiscurso para explicar muitas das atividades e 
práticas cotidianas que a cruzam como discurso sociotécnico (CRUZ, 
2007, p. 12; tradução pessoal). 

 

Por meio de um exaustivo levantamento histórico e do desafio de compreender 

um universo que envolve elementos materiais e imateriais, simbólicos e narrativos, 

técnicos e sociais, Cruz revela que muitas terminologias têm origem não propriamente 

acadêmica. Algumas foram apropriadas da cultura pop americana (cinema e literatura) 

ou das ciências mais duras como a computação. Ele chama a atenção ao fato de que 

outras sociedades ou meios acadêmicos, especialmente as das economias 
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periféricas, utilizam essas metáforas de forma acrítica. Elas foram gestadas em 

contextos sociais e políticos bastante específicos dos Estados Unidos, particularmente 

na ideologia californiana do Vale do Silício, desde a segunda metade do século XX. 

Por sua vez, Francisco Rüdiger procura estabelecer, em sua obra “As Teorias 

da Cibercultura – perspectivas, questões e autores”, uma ampla exposição crítica 

sobre as múltiplas abordagens do que é a cibercultura, desde as mais utópicas até as 

distópicas, com base em diferentes autores de diversas áreas do conhecimento 

científico e das artes. Este cientista social brasileiro toma como fundante o conceito 

de cibercultura elaborado por Pierre Lévy, que o define como “o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas e atitudes, de modos de pensamentos e de 

valores que se desenvolvem no ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). Rüdiger acrescenta 

que ciberespaço é todo universo que inclui a infraestrutura material que sustenta as 

TIC, a informação armazenada e os indivíduos que nele interagem. A cibercultura 

inaugura uma nova forma relacional, de caráter interativo, entre homem e máquina e 

entre seres humanos. Ela constituiu-se, portanto, em um ambiente tanto tecnológico 

quanto social. 

Embora os tradicionais meios de comunicação também signifiquem momentos 

de interação (de um leitor com seu livro, por exemplo, ou de um espectador assistindo 

a um programa de televisão), Rüdiger observa que há, na verdade, uma recepção 

mecânica, resultando numa interação passiva e num fluxo de mão única das 

mensagens. Segundo Rüdiger (2011, p. 13 e 14), 

 
Na nova mídia digital, a comunicação, com efeito, é interativa em 
sentido simultaneamente específico e ampliado: ampliado, por um 
lado, porque permite a interação humana ativa e em mão dupla com 
os próprios meios e equipamento que a viabilizam; específico, de 
outro, porque essa circunstância permite ainda a interação social ativa 
e em mão dupla entre seres humanos, ao ensejar o aparecimento de 
redes sociotécnicas participativas que transcendem a sua pura e 
simples interligação social como ocorria na esfera da velha mídia. 

 

Assim como Selwyn (2011), Rüdiger destaca que não há neutralidade nessa 

relação interativa. O autor elabora um retrato do contexto econômico, social, cultural 

e político em que essa relação foi estabelecida, especialmente no que se refere ao 

conteúdo das informações veiculadas na web, importantes para a formação identitária 

e moral dos indivíduos, a qual resulta em práticas políticas e de consumo. Há, na 

verdade, uma convergência da expansão do capital e seus interesses naquilo que 
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Rüdiger chama de “colonização do ciberespaço”, em contraposição à concepção de 

vários autores otimistas que entendem a cibercultura como possibilidade de libertação 

do indivíduo dos controles sociais, econômicos, políticos e mercadológicos. Selwyn, 

no que lhe concerne, recomenda uma reflexão teórica sobre a cibercultura que passe 

pela crítica da teoria social relacionada à filosofia das técnicas contemporâneas.  

A obra de Rüdiger (2011) contribui para esta reflexão ao expor as diferentes 

abordagens sobre a cibercultura e seu impacto sobre o indivíduo e a sociedade, 

chamando nossa atenção para o fato de que nenhuma delas é absoluta e que cada 

uma pode transitar dentro de outras. Ele destaca os seguintes autores: 

 

 Dan Gilmor e Henry Jenkis seriam os representantes da linha tecnófila 

ou utópica da cibercultura. Eles entendem que a cibercultura permite o 

surgimento de uma nova sociedade, mais igualitária, como uma utopia 

realizada, resultando na perfeita harmonização da humanidade num 

contexto global e, ao mesmo tempo, resgatando o espírito comunitário 

como centro da vida social. Segundo eles, isso representa a ruptura do 

monopólio das empresas jornalísticas e de comunicação; 

 

 Dominique Maniez e Andrew Kenn, chamados pelo autor de 

“conservadores midiáticos”, afirmam que o problema não está no 

ambiente interativo criado pela cibercultura, mas “nos conteúdos e 

processos espirituais que dela emergem”. Ao contrário da libertação do 

indivíduo proposta pelos tecnófilos, eles atestam que está havendo uma 

massificação das atividades culturais e que a estrutura moral da 

sociedade está sendo corroída. Para eles, está havendo um culto do 

amador, colocando em cheque o futuro das instituições culturais já 

estabelecidas; 

 

 Kevin Robins e Lee Siegel, apontados como cibercriticistas ou 

distópicos, afirmam haver uma conexão entre cibercultura e poder. Ao 

mesmo tempo, procuram fugir do reducionismo econômico ou político 

das outras abordagens. Eles buscam, no processo histórico, desde o 

iluminismo, as raízes que lhes propiciam observar que a dinâmica 

capitalista também permeia a cibercultura. Ao mesmo tempo em que o 



    25 

 

ambiente interativo permite aos sujeitos da cibercultura explorarem sua 

identidade de forma fluida, engajada em comunidades de interesse e 

compartilhamento, há um sutil controle midiático da subjetividade e das 

fantasias desses sujeitos pelos agentes econômicos por detrás da 

interface dos computadores. Isto faz com que o capitalismo se torne 

onipresente e planetário, criando um infinito espaço mercadológico.  

 

Rüdiger (2011) também analisa, em sua publicação, um grupo de estudiosos 

das TIC alcunhados como “neomarxistas”. Tendo o materialismo histórico como 

ferramenta interpretativa, eles percebem a tecnologia como problemas e 

possibilidades na forma como a sociedade capitalista se apropria dela. Representados 

por Feenberg e Kellner, eles avançam nesta visão crítica, atestando que há que se 

discernirem os aspectos positivos e negativos das tecnologias de informação e 

comunicação, uma vez que elas estão inexoravelmente presentes direta ou 

indiretamente na vida dos indivíduos e nas instituições. Observando que a atividade 

técnica nos tempos modernos é um processo por meio do qual a ciência converteu-

se em capital, Feenberg pondera que “a tecnologia depende de fins outros que não 

os tecnológicos” (FEENBERG, 1999 apud RÜDIGER, 2011, p. 66). O autor conclui 

que a sociedade pode explorá-la tanto de forma crítica emancipatória quanto deixar-

se conduzir pelos agentes que estão a serviço dos interesses capitalistas. 

Francisco Rüdiger não apresenta uma visão conclusiva a respeito da 

cibercultura, mas adverte que é um espaço paradoxal e que o que nele falta é o “cultivo 

do ser humano”, do aperfeiçoamento moral e intelectual da individualidade. A 

massificação promovida pela indústria cultural pode ser combatida na medida em que 

a vida cotidiana, que também perpassa pelas redes sociais virtuais, transforme o 

sujeito em protagonista no processo interativo promovido pela cibercultura, de forma 

a romper o fetichismo da mercadoria inculcado pela lógica capitalista.  

Felinto (2005) e Virilio (1999) também são pesquisadores atuantes na 

sistematização da evolução das TIC, descrevendo ou discutindo as diferentes visões 

da literatura acadêmica, particularmente da filosofia, sobre a influência da cibercultura 

na sociedade. Suas abordagens são relevantes nesta pesquisa para que se chegue a 

uma visão crítica sobre a participação dos jovens na cultura digital, especialmente nas 

redes sociais. 
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Erick Felinto, em sua obra “A Religião das Máquinas – Ensaios sobre o 

imaginário da cibercultura”, propõe-se a investigar a relação entre dois domínios 

aparentemente antagônicos (ciência e religião) no contexto de inserção das TIC na 

vida dos indivíduos a partir da seguinte questão: “Qual é a novidade real das 

representações culturais que hoje veem o computador como uma tecnologia do 

espírito e a Internet como um paraíso virtual para os cibernautas?” (FELINTO, 2005, 

p. 34). 

O autor procura demonstrar que a conexão entre ciência e religião não é uma 

novidade, mas secular, visto que sempre existiu uma necessidade de transcendência 

no homem, de buscar algo (o rito, a técnica) como meio de superar o estado “decaído” 

e “pecaminoso” da humanidade. Ele observa que, no universo mítico da informática 

(a tecnocultura, segundo o autor), a criação de terminologias e imagens extrapolam 

as limitações próprias ao orgânico, ou seja, do próprio homem como corpo sensorial. 

Mais do que extensões do organismo humano, “elas agora aparecem como meios de 

ultrapassagem da condição humana” (FELINTO, 2005, p. 36). 

Em substituição aos mitos da industrialização, os quais associam o corpo 

humano e a própria sociedade à máquina, a tecnocultura utiliza imagens quase 

imateriais e mais incorpóreas, dissociando os limites tradicionais da consciência 

humana. Segundo o autor, pode-se falar em extensões da mente e do self no mundo 

das tecnologias da mídia, abrindo horizontes para novas formas de misticismo, magia 

e culto (FELINTO, 2005). Semelhante ao que ocorre nas experiências das culturas 

esotéricas, a tecnocultura confere a si uma pretensa cientificidade na busca de 

significações míticas ou quase religiosas para contextos/conceitos absolutamente 

vazios, como o de ciberespaço, por meio de analogias de estruturas de pensamento 

mágico. Segundo o autor, “atribui-se ao ciberspaço determinadas imagens culturais 

que fantasiam sua transformação em um novo empíreo, uma nova cidade celestial” 

Sem uma visão crítica, elas podem “ser aceitas como moeda corrente das análises 

sociológicas e culturais das novas tecnologias” (FELINTO, 2005, p. 39).  

Felinto conduz o leitor, em sua obra, a uma visão bastante crítica das TIC e que 

aparenta resvalar numa perspectiva distópica. Mas ele atenta para uma singularidade, 

um contraponto que se repete a cada geração diante de novidades tecnológicas desde 

a invenção da imprensa até as mais recentes: 

O admirável mundo novo das tecnologias informáticas é também um 
mundo de perplexidades, de incertezas, de imaginação exaltada e, por 
vezes, selvagem. É natural que a introdução de toda tecnologia em 
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uma cultura produza um dilúvio de expectativas, de insegurança ou 
otimismo exacerbado. Nos momentos iniciais do desenvolvimento das 
tecnologias de comunicação à distância – rádio, televisão, telégrafo – 
não faltaram fantasias e delírios utópicos ou distópicos (FELINTO, 
2005, p. 54). 

 

É relevante, ainda, citar Paul Virilio, que demonstra, em “A bomba informática”, 

o papel alienador dos meios de comunicação, desde os tempos da imprensa e da 

televisão analógica até as TIC, na sociedade contemporânea. Esse pesquisador 

provoca o leitor afirmando que, com a TV, “não há mais necessidade de guerra para 

matar a realidade do mundo” (VIRILIO, 1999, p. 41). A TV ao vivo trata de naturalizar 

fatos e acontecimentos hediondos, tornando-os banais como outro furo jornalístico. 

Ele afirma também que a imprensa, que pretendia democratizar a leitura, sucumbiu 

em criar uma “legião de surdos-mudos”, uma vez que a leitura silenciosa e individual 

nos priva do exercício da palavra e da audição. Esses meios de comunicação, 

segundo ele, acabaram por impor um empobrecimento tanto social quanto espacial 

da linguagem. 

No contexto das atuais tecnologias de comunicação e informação, o autor 

supracitado avalia que os “viajantes” (usuários da internet), a partir do momento em 

que não saem de seus quartos, passam a sofrer uma solidão, fruto de um conjunto de 

problemas de comunicação. Afirma, ainda, que “o progresso age sobre nós à maneira 

de um legista, violando, em primeiro lugar, cada orifício do corpo a ser autopsiado” 

(Ibidem. p.43) e penetrando em todas as facetas da nossa vida sensorial, afetiva e 

social. Em vista disso, ele destaca que a perda de liberdade comportamental 

compromete a capacidade das pessoas de realizarem qualquer crítica da técnica, a 

qual leva o indivíduo a ser conduzido inconscientemente da pura tecnologia para a 

tecnocultura e, finalmente, para o dogmatismo de uma tecnocultura totalitária. 

As abordagens citadas nesta seção indicam que as TIC, como meios técnicos 

e informacionais, não apresentam um caráter neutro como aparentemente propõem, 

exercendo, no entanto, uma forte influência sobre o pensamento e a conduta do 

indivíduo no contexto da troca/produção/assimilação de informações presentes no 

ciberespaço. O jovem pode ser considerado o tipo de indivíduo mais suscetível a esta 

situação, uma vez que, mais que os adultos, ele está em permanente construção da 

sua identidade. Esta problemática necessita estar sempre “na ordem do dia” das 

reflexões de todo pesquisador para que ele não resvale nos extremos de uma 

pseudoneutralidade das TIC ou de visões utópicas e distópicas da cultura digital. 
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1.2 JOVEM, “JUVENTUDES” E CULTURA JUVENIL 

 

Tão tênue quanto a linha que separa “nativos digitais” de “imigrantes digitais” 

atualmente é a tarefa de definir as fronteiras que limitam o universo adulto do universo 

juvenil. Tendo o jovem como o sujeito central desta pesquisa, torna-se indispensável 

procurar circunscrevê-lo. Para fins de comparações estatísticas entre diversos países, 

a ONU, por exemplo, estabeleceu como jovem a pessoa entre 15 e 24 anos de idade 

desde o Ano Internacional da Juventude, de 1985. Ao mesmo tempo, a UNESCO, 

braço desta mesma instituição para pesquisas e ações sobre a juventude, a educação 

e a ciência, procura tornar esta conceituação menos restrita. Sugere que jovem ou 

juventude  

 
refere-se ao período do ciclo da vida em que as pessoas passam da 
infância à condição de adultos e, durante o qual, se produzem 
importantes mudanças biológicas, psicológicas, sociais e culturais, 
que variam segundo as sociedades, as culturas, as etnias, as classes 
sociais e o gênero (UNESCO, 2004, p. 22). 

 
Uma faixa etária predefinida, portanto, nem sempre atende às diferentes 

concepções de jovem ou juventude possíveis. Ainda, para efeitos de comparações 

internacionais, regionais, socioeconômicas e culturais entre diferentes grupos juvenis, 

a UNESCO (2004, p.22) propõe os ciclos de vida, ou seja, “critérios derivados de um 

enfoque biológico e psicológico, no entendimento de que o desenvolvimento das 

funções sexuais e reprodutivas representa uma profunda transformação da dinâmica 

física, biológica e psicológica que diferencia o adolescente da criança” e, por sua vez, 

o jovem ou adolescente de um adulto. 

A UNESCO (Ibidem. p. 24) apresenta, ainda, uma questão que relativiza os 

parâmetros necessários para o estudo da juventude. Há, nos hábitos dos indivíduos 

da sociedade contemporânea, uma perda da percepção do que é ser adulto, uma vez 

que tem havido uma “juvenilização” desses mesmos indivíduos, em particular quanto 

à aparência e aos costumes. Por outro lado, em razão dos grandes desafios e das 

vulnerabilidades sociais aos quais estão expostos, os jovens experimentam um 

processo crescente de “adultização”, tornando mais complexa qualquer tentativa de 

classificar os dois grupos sociais. Embora seja uma observação importante, é 

necessário que se busque uma abordagem sobre juventude que atenda mais a 

contento aos objetivos desta pesquisa. 
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Estudos conjuntos do ministério da educação brasileiro com a UNESCO 

aprofundam o olhar sobre o jovem na publicação “Juventudes: outros olhares sobre a 

diversidade”, organizada por Miriam Abramovay e outros (2007). Essas pesquisas 

identificam a inviabilidade de se compreender a juventude como uma parcela à parte 

no conjunto da sociedade e como um grupo social intrinsecamente homogêneo. Na 

verdade, trata-se da existência de diversos grupos juvenis ou “juventudes” inseridas 

no mundo em que vivemos. A obra entende que 

 
a juventude, por definição, é uma construção social, ou seja, a 
produção de uma determinada sociedade originada a partir das 
múltiplas formas como ela vê os jovens, produção na qual se 
conjugam, entre outros fatores, estereótipos, momentos históricos, 
múltiplas referências, além de diferentes e diversificadas situações de 
classe, gênero, etnia, grupo etc. (ABRAMOVAY et al., 2007, p. 21). 

 

Abravmovay e outros (2007, p. 26) advertem que, mesmo havendo diferenças 

relevantes entre distintos grupos juvenis, existem algumas características comuns aos 

jovens, independentemente de suas condições objetivas de existência como “a 

procura pelo novo; a busca de respostas para situações e contextos antes 

desconhecidos; o jogo com o sonho e a esperança; a incerteza diante dos desafios 

que lhes são colocados ou inspirados pelo mundo adulto etc.” 

Afrânio Mendes Catani e Renato de Souza Gilioti são sociólogos brasileiros que 

aprofundam esta discussão no livro “Culturas Juvenis: Múltiplos Olhares”. Eles 

afirmam que a sociedade dos adultos tende a definir o jovem como algo externo a si, 

tratando-se de uma atitude característica da sociedade moderna, uma vez que 

 
A ampla percepção da juventude como categoria social distinta é 
própria do século XX, em especial em sua segunda metade. Nesse 
contexto, a urbanização fez dos jovens alvo de preocupação do 
Estado e de vários setores sociais, destacando-se temas como a 
educação, a delinquência e o trabalho. Igualmente, a juventude 
adquiriu relevo na esfera do consumo e da indústria cultural, em que 
o avanço técnico e a expansão dos meios de comunicação 
contribuíram para incorporar os jovens como protagonistas nos 
mercados da moda, da música e do esporte, entre outros (CATANI e 
GILIOTI, 2004, p. 11). 

 

Em contraponto a essas esferas de preocupações dos adultos quanto à 

juventude, os mesmos autores acrescentam que é imposto ao jovem o desafio de 

definir-se diante de si mesmo, de seus pares e da sociedade e, por fim, de buscar 

construir sua própria identidade. Isto implica igualmente considerar que “os jovens são 
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capazes de produzir uma cultura autônoma, que não apenas imita o mundo adulto e 

as instituições tradicionais (...), mas articula estas últimas de acordo com parâmetros 

próprios, configurando novas formas de cultura” (CATANI e GILIOTI, 2004, p. 16). 

Ademais, a construção de uma identidade, tanto para o indivíduo jovem quanto 

para o adulto, só pode ser compreendida por meio das transformações que a 

sociedade moderna vem sofrendo desde a segunda metade do século passado. 

Segundo Stuart Hall, 

 
a época moderna fez surgir um forma nova de individualismo, no 
centro da qual erigiu-se uma nova concepção do sujeito individual e 
sua identidade. As transformações associadas à modernidade 
libertaram o indivíduo de seus apoios estáveis nas tradições e nas 
estruturas (HALL, 2001, p. 24-25). 

 

Para este autor, tal situação é decorrente de uma mudança estrutural da própria 

sociedade, numa fragmentação das “paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, havia fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais” (Ibidem. p. 9).  

Por sua vez, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman compreende a 

contemporaneidade como uma sociedade “líquido-moderna”, ou seja, “uma sociedade 

em que as condições sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais 

curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas 

de agir” (BAUMAN, 2007, p. 7). É, portanto, “uma vida precária em condições de 

incerteza constante”, completa o autor na mesma página.  

O sociólogo e historiador norte-americano Richard Sennett (1999) acrescenta 

que o novo capitalismo “criou um conflito entre caráter e experiência, a experiência do 

tempo desconjuntado ameaçando a capacidade de as pessoas transformarem seus 

caracteres em narrativas sustentadas” (SENNETT, 1999, p. 32), dada a 

impossibilidade do indivíduo de buscar objetivos para si próprio numa sociedade de 

curto prazo e de relações sociais efêmeras. O autor faz para si mesmo o seguinte 

questionamento: “Como pode o ser humano desenvolver uma narrativa de identidade 

e história de vida numa sociedade composta de episódios e fragmentos?” (Ibidem. p. 

27). Trata-se, portanto, de um desafio imposto a todos os indivíduos, especialmente 

aos jovens. 

Muito caro à Geografia é buscar nesta seção uma abordagem da espacialidade 

vivida pelo jovem, notadamente na construção de sua identidade e na produção de 
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cultura. Esta espacialidade é basicamente a urbana. Geane Alzamora, Renata Alencar 

e Tailze Melo são pesquisadoras paulistas da área de comunicação social que trazem 

uma contribuição que exemplifica muito bem esta questão. No artigo “Trânsitos 

intermidiáticos e diversidade cultural”, elas apresentam um trabalho realizado junto a 

jovens motoboys com base nos registros fotográficos do cotidiano deles, 

disponibilizados em blogs e redes sociais. As autoras fazem uma reflexão sobre o que 

vem a ser cultura no contexto urbano e, entre múltiplas definições e entendimentos, 

elas comentam que 

 
quando pensamos a cultura como o modo pelo qual determinada 
sociedade constrói seus códigos simbólicos e padrões sociais, não 
temos como ignorar o intercâmbio da produção de tais códigos e 
padrões com a cidade, pois o espaço urbano talvez seja o mais 
importante operador de leitura de determinado ambiente histórico-
cultural (ALZAMORA et al., 2009: p. 78). 

 

Levando em consideração o papel das TIC na vida dos indivíduos citadinos, as 

pesquisadoras dialogam com a percepção de Bauman sobre o contexto social 

contemporâneo no qual todos estamos imersos ao acrescentarem que, 

 
marcada pela liquidez, a cidade contemporânea se revela nas fissuras, 
nas contaminações, formando uma trama que pode ser tomada como 
um novelo sem ponto de origem e sem ponto de chegada. (...) No 
entanto, a despeito de reconhecermos a desigualdade social, a 
injustiça social e as variâncias de oportunidades, a cidade 
contemporânea subverte a organização dos muros e tem sua 
diversidade revelada não geograficamente, mas nas malhas, nos 
poros em funcionamento da cidade. (...) Nesse cenário surgem 
diversas e inusitadas formas de interação social tecnologicamente 
medidas que, de certo modo, ressignificam as experiências citadinas 
(Ibidem. p. 79 e 80). 

 

Vale ressaltar também, neste contexto, a fala do antropólogo argentino Nestor 

Canclini ao resumir que “nosso bairro, nossa cidade, nossa nação são cenários de 

identificação, de produção e reprodução cultural” (CANCLINI, 2007, p. 43).  

Mediada pelas TIC, essa realidade tem implicações políticas importantes na 

sociedade, especialmente quando o jovem tem acesso à internet por meio das mídias 

digitais. Sobre esta questão, Canclini observa: 

 
A fascinação pelo acesso e os intercâmbios ganham da memória e da 
projeção para o futuro. Como consequência, diminui o papel da 
institucionalidade organizada pela primeira modernidade – as escolas, 
os partidos políticos, a organização legal e a continuidade do espaço 
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público – em benefício dos arranjos transitórios, da apropriação 
flexível de recursos heterogêneos no mercado de trabalho e nos 
consumos (CANCLINI, 2009, p.150). 

 

Pierre Levy também apresenta uma intervenção interessante, indicando uma 

consequência espacial e/ou territorial resultante da forma como o jovem interage com 

o mundo físico e social que o cerca e com o ambiente virtual no qual ele vivencia 

outras realidades concretas: 

 
a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não 
seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações 
institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião 
em torno de centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o 
compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre 
processos abertos de colaboração. O apetite para as comunidades 
virtuais encontra um ideal de relação humana desterritorializada, 
transversal, livre. As comunidades virtuais são os motores, os atores, 
a vida diversa e surpreendente do universal por contato (LEVY, 1999, 
p. 130). 

 

Por outro lado, Erick Felinto (2005) aponta os riscos das TIC na vida do 

indivíduo, pois o computador, na sua aparente interatividade, na verdade representa 

a imaterialidade da inteligência, da virtualização do real. Nesse processo de 

desmaterialização, tecnologia e espírito se fundem, circulando fora das experiências 

pessoais de espaço e de tempo. É a pura diluição do humano e o fim do sujeito.  

Por sua vez, Virilio (2005, p. 43) acrescenta que  

 
os mais jovens (...), colados à tela desde a escola maternal, já 
contraíram perturbações hipercinéticas devidas a uma disfunção do 
cérebro que gera uma atividade desconexa, graves problemas de 
atenção, bruscas descargas motoras incontroláveis (VIRILIO, 2005, p. 
43).  

 

Para ele, está em curso a construção de uma “nova subjetividade” diante da 

tela do computador (Ibidem. p. 45). 

Michel Serres parece perseguir o mesmo raciocínio dos autores distópicos 

supracitados ao reconhecer que as ciências cognitivas atestaram que o uso intensivo 

das mídias digitais pelos jovens não atinge mais as mesmas regiões do cérebro com 

as quais os seres humanos costumam interagir com o livro, o quadro-negro ou o 

caderno. Na verdade, segundo Serres (2013, p. 19), eles “podem manipular várias 

informações ao mesmo tempo. Não conhecem, não integralizam nem sintetizam da 
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mesma forma que os adultos, seus antepassados. Não têm mais a mesma cabeça”, 

simplesmente o fazem de maneira diferente. Na verdade, o autor pondera que não 

faltam ao jovem, especialmente no contexto da aprendizagem,  

 
funções cognitivas que permitam a assimilação do saber assim 
distribuído, uma vez que justamente essas funções se transformam 
com o aparato e por meio dele. Pela escrita e pela imprensa, a 
memória, por exemplo, sofreu uma mutação (...). Essa mesma cabeça 
acaba de passar por outra mutação (Ibidem. p. 27).  

 

Serres observa que as ferramentas usuais para expressar forças e inteligência 

se davam por meio das máquinas simples, alavancas e livros. As novas tecnologias, 

por seu turno, externam mensagens e operações que circulam no sistema neural por 

meio de informações e códigos. E a cognição, em parte, aparelha essas novas 

ferramentas (Ibidem. p. 41 e 42). Com base nessas afirmativas, ele faz a seguinte 

reflexão: 

 
Cogito: meu pensamento se distingue do saber, dos processos do 
conhecimento (...) externados, por sinapses e neurônios, no 
computador. Melhor dizendo: penso e invento quando me distancio 
desse saber e desse conhecimento, quando me afasto. (...) Não me 
reconheçam mais pela minha cabeça, por seu denso recheio ou por 
seu perfil cognitivo singular, mas sim por sua ausência imaterial (...). 
Por esse nada. (SERRES, 2013, p. 42). 

 

Este autor conclui que é nessa mutação neural que reside a nova genialidade, 

a inteligência inventiva, a autêntica subjetividade cognitiva, “conhecimento de custo 

quase zero e, no entanto, difícil de agarrar” (Ibidem. p. 38). 

Os novos arranjos neurais, sociais e institucionais gerados na cibercultura 

promovem um crescente e contínuo processo de desterritorialização ou 

deslocalização e tenderia, portanto, a gerar um descomprometimento por parte do 

indivíduo com o espaço e as pessoas que o cercam. Como já foi citado, Pierre Levy 

relativiza este problema, pois percebe o ambiente virtual como uma oportunidade para 

relacionamentos humanos transversais e livres das amarras do cotidiano físico. O 

geógrafo brasileiro Rogério Haesbaert, por sua vez, afirma que a desterritorialização 

resulta da perda do território como referência simbólica de identificação cultural. Esta 

percepção transforma-se em um “não-lugar”, ou seja, 

 
estes “não-territórios”, culturalmente falando, perdem o sentido/o valor 
de espaços aglutinadores de identidades, na medida em que as 
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pessoas não mais se identificam simbólica e afetivamente com lugares 
em que vivem, ou se identificam com vários deles ao mesmo tempo e 
podem mudar de referência espacial-identitária com relativa facilidade 
(HAESBAERT, 2011, p. 131). 

 

Como contraponto a esta questão e em complementariedade ao raciocino já 

proposto por Levy, Haesbaert (2011) afirma que este processo implica uma 

reterritorialização em outra escala, uma vez que a relação estabelecida pelo indivíduo 

entre redes virtuais com outras realidades espaciais é permanente e indissociável. 

O antropólogo colombiano Martin-Barbero aprofunda a ideia acima sob uma 

ótica política no seu artigo “Desafios políticos da modernidade”, que trata das 

consequências da urbanização acelerada e globalizada nas sociedades latino-

americanas e seus efeitos sobre os jovens. Ele observa que reterritorialização ou 

“ressituação” pode subverter a nova ordem e que, 

 
se por um lado, a revolução tecnológica das comunicações agrava a 
desigualdade entre setores sociais e entre culturas e países, por outro 
lado também mobiliza a “imaginação social” das coletividades, 
potencializando suas capacidades de sobrevivência e de associação, 
de protesto e de participação democrática, de defesa de seus direitos 
sociopolíticos e culturais e de ativação de sua criatividade expressiva. 
(MARTÍN-BARBERO, 2009, p.154). 

 

 

Diante do quadro aqui apresentado, é possível apontar que existem 

possibilidades de descoberta de autênticas formas de expressão cultural juvenil e de 

ações políticas propositivas. Isto pode ser operado pelo jovem numa apropriação 

flexível de todos os recursos tecnológicos disponíveis e por meio de uma 

recombinação/ressignificação das diversas fontes de informações e impressões. 

Estas podem ser advindas tanto do próprio local onde esse jovem vive quanto 

daqueles proporcionados pelo ciberespaço, como o da indústria cultural ou de textos, 

músicas e vídeos postados por outros indivíduos ou comunidades sobre suas 

manifestações culturais mais genuínas. 

A partir das diferentes abordagens apresentadas nesta seção, é possível, por 

fim, circunscrever alguns elementos que ajudem no entendimento sobre o jovem na 

sociedade moderna. Levando em consideração as diferentes “juventudes” 

(Abramovay et al, 2004), não observamos o indivíduo jovem a partir de uma faixa 

etária rigidamente predeterminada, como prevê a ONU. É premente apresentá-lo 
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como aquele que está passando da infância à condição de adulto em suas múltiplas 

transformações biológica, psicológica, social e cultural (UNESCO, 2004). E, na 

mesma medida de importância, urge procurar entendê-lo como indivíduo ativo na 

sociedade, capaz de definir parâmetros próprios de existência e de se tornar agente 

de produção de cultura (CATANI e GILIOTI, 2004). 

Assim como ocorre no meio acadêmico, há uma enorme gama de 

definições/delimitações do que vem a ser juventude para os diversos órgãos de 

pesquisa que alimentam diariamente os jornais de grande circulação com suas 

informações, especialmente aqueles pertencentes ao campo da estatística, que 

contribuem para fundamentar esta pesquisa. Por apresentarem, normalmente, um 

caráter quantitativo, fluido e transitório, é desafiadora a escolha de matérias 

jornalísticas que contribuam para um embasamento qualitativo sobre a questão da 

participação das TIC no cotidiano do indivíduo, notadamente do jovem. Os dados 

apresentados a seguir procuram trazer alguns elementos que clarifiquem parte da 

temática que será descrita a partir do contexto da realidade brasileira. 

Segundo o jornal Folha de São Paulo (26/06/2014)1, 31% da população do país 

(52,5 milhões de habitantes) acessam a internet por meio do smartphone, sendo que, 

em 2012, representava apenas 20%. A parcela de indivíduos que utilizam a internet 

alcançava os 51% (86 milhões de brasileiros) ao serem englobados outros meios de 

acesso às redes digitais. O jornal O Globo Digital (27/06/2014)2 aponta que os jovens 

são os mais “conectados”: 75%, entre os brasileiros de 10 a 15 anos; 77%, entre os 

de 16 a 24; e 66%, entre os de 25 a 34 anos. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C)3 divulgou 

recentemente uma atualização sobre os brasileiros online. Com base nos dados de 

2016, o Brasil possuía 64,7% da população com idade acima de 10 anos conectadas 

à internet. Quanto às finalidades com que os brasileiros navegam na internet ou usam 

serviços conectados, a principal atividade apontada por 94,6% dos internautas é a troca de 

mensagens (de texto, voz ou imagens) por aplicativos de bate-papo, enquanto assistir a 

vídeos (programas, séries e filmes) foi apontado por 76,4% dos brasileiros conectados, 

superando as conversas por chamadas de voz ou vídeo, indicadas por 73,3%. O celular 

continua a ser o principal dispositivo para acessar a internet no Brasil. Em 2016, ele era usado 

                                                           
1 Esses dados têm como base pesquisas do CETIC.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação – UNESCO), realizada em 2013, sobre a tecnologia e a sociedade brasileira. 
2 Também toma por base a mesma pesquisa do CETIC.br. 
3 Disponível em <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-
diz-ibge.ghtml>. Acesso em 25 de fevereiro de 2018. 
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por 94,6% dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões 

(11,3%). Segundo o IBGE, 77,1% dos brasileiros possuíam algum celular. 

Em sua publicação online “TIC Kids Online”, da Cetic.br4, em setembro de 2018, 

com base numa pesquisa realizada entre 2015 e 2016, é revelado que dois, a cada três 

jovens entre nove e dezessete anos, se conectam à internet mais de uma vez por dia. 

Acrescenta que os smartphones se consolidaram como o dispositivo móvel mais utilizado 

por crianças e adolescentes, sendo usado por 83% dos jovens internautas em 2015. 

Informa ainda que, para 31% das pessoas online nessa faixa etária, os smartphones são 

o único dispositivo de acesso à rede.  

 

Em pesquisa um pouco anterior, a Cetic.br5 havia antecipado uma informação 

importante para esta investigação, que trata dos conteúdos acessados pelos jovens na 

internet. Ela aponta um crescimento expressivo (de 34 para 51%) no consumo de notícias 

online por indivíduos entre nove e dezessete anos no período de 2013 a 2017. O estudo 

analisa também as seguintes atividades virtuais desenvolvidas por esses jovens: 

 
Quanto a práticas realizadas por crianças e adolescentes na Internet, 
mantém-se a predominância de atividades ligadas à comunicação e 
ao entretenimento, entre elas: enviar mensagens instantâneas (79%), 
assistir a vídeos online (77%), ouvir música na Internet (75%) e usar 
redes sociais (73%). Segundo a pesquisa, outra atividade comum é 
pesquisar na Internet, seja para trabalhos escolares (76%), seja por 
curiosidade ou vontade própria (64%).  

 Isso demonstra que, mesmo tendo ainda os hábitos de comunicação e 

entretenimento como mais importantes no cotidiano do jovem internauta, o aumento 

de buscas por notícias na rede é capaz de potencializar o trabalho do professor em 

sala de aula por meio de uma ponte entre a prática pedagógica e a construção de 

conhecimentos. A mesma publicação da “TIC Kids Online”, da Cetic.br, acrescenta que 

 
40% das crianças e adolescentes conectados usam a Internet para 
conversar com pessoas de outras cidades, países e culturas, 36% 
delas participam de páginas ou grupos na Internet sobre assuntos de 
interesse, 28% buscam informações sobre saúde e 22% sobre o que 
acontece na sua comunidade. Além disso, 12% das crianças e 
adolescentes conectados conversam na Internet sobre política ou 
problemas da cidade ou país, e 4% participam de campanhas ou 
protestos na rede. 

                                                           
4 Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br): Disponível em 
<https://cetic.br/pesquisa/kids-online>. Acesso em 5 de setembro de 2018. 
5 Disponível em <https://cetic.br/noticia/cresce-numero-de-criancas-e-adolescentes-que-buscam-noticias-na-internet-aponta-cetic-br>. 
Acesso em 5 de setembro de 2018. 
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Buscando uma interpretação de caráter qualitativo sobre os números apresentados 

acima, observamos que os jovens não estão apenas buscando informações de forma 

imediatista, mas interagindo com outros pares que extrapolam os limites geográficos do 

local onde moram, assim como os de outras culturas. Igualmente, muitos deles se 

engajam em problemáticas que os afligem, sejam de ordem pessoal ou social. Este 

conjunto de ações na cultura digital da qual participam, portanto, se traduz na construção 

identitária dos jovens assim como da sua cidadania. Daí considerarmos que o debate 

acadêmico entre o que vem a ser o “mundo real” e o “mundo virtual”, enquanto universos 

dicotômicos, deva ser bastante relativizado. Na percepção da juventude, esses dois 

universos estão “juntos e misturados”, participando de uma única realidade.  

A abrangência dos dados estatísticos apresentados nesta subseção é, 

portanto, bastante relevante nesta pesquisa no tocante ao acesso dos jovens 

brasileiros à internet por meio dos smartphones, especialmente na participação das 

redes sociais. Isto nos permite, em certa medida, uma aproximação das reflexões do 

filósofo Michel Serres no ensaio “Polegarzinha”, a respeito do jovem francês no 

contexto do uso cotidiano dos smartphones. “Polegarzinha” é uma personagem 

adolescente que permeia toda a obra, representando os jovens que diariamente 

escrevem em seus celulares com o polegar: 

Por celular, têm acesso a todas as pessoas; por GPS, a todos os 
lugares; pela internet, a todo o saber: circulam, então, por um espaço 
topológico de aproximações, enquanto nós vivíamos em um espaço 
métrico, referido por distâncias (SERRES, 2013, p. 19). 

 

O autor afirma, ainda, que esses jovens não têm mais a mesma cabeça que 

nós possuímos,  

 
não têm mais o mesmo corpo, a mesma expectativa de vida, não se 
comunicam mais da mesma maneira, não percebem mais o mesmo 
mundo, não vivem mais na mesma natureza, não habitam mais o 
mesmo espaço (Ibidem, p. 20).  

 

Ele nos chama a atenção, portanto, ao fato de que o jovem não tem a mesma 

cabeça que seus antepassados. Com certa positividade, o autor afirma que, após a 

“decapitação” promovida por esta “formatação”, o que resta sobre seus ombros é uma 

“intuição inovadora e vivaz”. Não é mais dele demandado esforçar-se tanto para 
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armazenar informação, pois esta se encontra disponibilizada na tela do dispositivo, 

acessível para ser vista, revista e controlada. 

O mesmo autor conclui que a imersão do jovem na cultura digital é um 

movimento irreversível que conduz a novas formas de socialização, de aprendizado e 

de ação política. Este movimento, certamente, implica novas formas de educar.  

 

A trajetória apresentada neste capítulo procurou entender o que é o jovem ou 

as “juventudes”, assim como observar sua relação com as TIC. Espera-se que 

contribua para que o professor de Geografia conheça melhor a sua clientela. 

Igualmente, o objetivo geral proposto por esta pesquisa, na busca de narrativas 

geradas a partir das fotos digitais postadas pelos alunos nas redes sociais, pode 

significar uma ferramenta importante para aprofundar este conhecimento. Ao mesmo 

tempo, oferecerá subsídios para o planejamento das estratégias de ensino que visem 

à construção dos conceitos-chave da ciência geográfica ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem. Por consequência, levará o aluno a um protagonismo na 

produção do seu próprio espaço, seja aquele onde ele vive, seja nas redes de 

relacionamento virtual que complementam sua vida, seja na construção de sua 

identidade e de sua cidadania. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

GEOGRAFIA, LUGAR, TIC E ENSINO 

 

O saber que se torna objeto de ensino na 
escola não é saber universitário simplificado, é 
um saber transformado, recomposto, segundo 
um processo que trata de dominar ao máximo, 
evitando simplificação que deforma os 
conhecimentos ou que provoca desvios. 
 

Nídia Pontuschka, Tomoko Paganelli 
e Núria Cacete 

 
 
 

A Geografia foi compreendida durante muito tempo como a ciência que realiza 

a ponte entre vários ramos do conhecimento, como os que tratam dos mundos físico 

e social, e considerada como um espaço da multidisciplinaridade por excelência. No 

ensino escolar, por sua vez, era vista como repositório de conhecimentos de caráter 

enciclopédico, os quais deveriam ser assimilados pelos alunos com base na 

memorização.  

Em contraponto à visão descrita acima, a ciência geográfica na 

contemporaneidade vem tornando mais evidente para a sociedade o seu principal 

objeto de estudo – o espaço geográfico. Igualmente, as práticas pedagógicas em 

instituições educacionais de níveis Fundamental e Médio observam mudanças 

significativas no processo de ensino-aprendizagem, no qual o foco principal passa a 

ser o aluno como agente construtor do seu próprio espaço. 

No contexto da crise dos saberes disciplinares, da emergência de áreas do 

conhecimento mais híbridas e globalizantes, assim como da disseminação do uso das 

TIC no cotidiano dos indivíduos, as atribuições próprias à Geografia no ensino 

começam a ser valorizadas como forma de contribuir para a totalidade da formação 

do indivíduo. Isto, no entanto, não significa, necessariamente, estar havendo uma 

reformulação curricular dessa disciplina, mas mudanças metodológicas por parte do 

professor no ato de ensinar, imerso nas recentes transformações tecnológicas e 

comunicacionais vividas por ele e seus alunos na contemporaneidade. 
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2.1 O LUGAR COMO PONTO DE PARTIDA 

 

O Lugar é produzido a partir da afetividade, da 
sensação de pertencimento, do modo como 
nos adaptamos e nos apropriamos das 
realidades globais que se introduzem no local, 
que dão sentido à própria distribuição objetiva 
das coisas e das pessoas nesta porção do 
espaço geográfico.  
 

Flavio Bartoly 

 

Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pode-se considerar que a principal 

competência a ser atingida por um aluno é a de ser capaz de realizar uma “leitura da 

espacialidade do real” (CAVALCANTI, 2013a; STRAFORINI, 2008) para atuar como 

sujeito da construção do espaço geográfico. Tomoko Paganelli (1982) explica que esta 

construção passa por uma discussão entre a teoria que a gerou e a prática pedagógica 

que será gerenciada pelo professor, a qual está intrinsecamente intermediada pelo 

método de interpretação do real. Sobre essa discussão, ela afirma que 

 
Uma concepção de espaço geográfico a ser construída no trabalho 
escolar deve ter em conta o espaço como categoria histórico-concreta, 
em que conceitos como trabalho, propriedade, valor (no espaço e do 
espaço), a estrutura, o processo, a forma e função explicitem a 
organização dos homens em grupos, das firmas, das instituições, da 
infraestrutura que tecnifica o meio ecológico e que leve à 
compreensão da organização espacial do mundo atual. (PAGANELLI, 
1982, p. 45) 

 

Para que essa competência se efetive ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, habilidades necessitam ser desenvolvidas junto ao discente com a 

mediação do professor, tais como lateralidade, alfabetização cartográfica, 

contextualização, noções de família, sociedade e Estado etc. Concomitantemente, os 

diversos conceitos da Geografia serão paulatinamente construídos pelo aluno. Neste 

contexto, o lugar do estudante torna-se a referência fundamental para a leitura da 

espacialidade do real. Esta leitura parte de escalas mais simples e concretas de 

compreensão do ambiente cotidiano para aquelas mais complexas e abstratas como 

as categorias ou conceitos de espaço e território. A condução dessas escalas na 

mediação docente não ocorre de forma linear, segmentada ou fragmentada, como se 

família, bairro, escola, cidade, região, país e mundo fossem esferas sociais e 

espaciais independentes uma das outras e hierarquicamente estabelecidas. 
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Infere-se, igualmente, que o global se manifesta cotidianamente no local no 

entendimento da totalidade. Lugar, neste contexto referencial, pode apresentar um 

viés apenas locacional, mas toma um sentido mais profundo sob o olhar da Geografia. 

Segundo Straforini, no “lugar de convivência da criança (a realidade concreta), há o 

todo, ou seja, o global e vice-versa” (STRAFORINI, 2008, p. 22). “Esse lugar tem que 

ser entendido como o ponto de encontro de lógicas locais e globais, próximas e 

longínquas” (Ibidem. p. 23), no qual a totalidade do mundo se faz sentir. Este mesmo 

autor se reporta aos estudos de Gebran (1996) sobre o ensino da Geografia nas séries 

iniciais para ampliação das escalas de leitura da realidade. Ele conclui que, 

 
ao desenvolvermos uma Geografia que analise a realidade social da 
criança, permitindo a compreensão do espaço, não como algo estático 
que existe só para ser descrito, mas como uma realidade que está 
sendo construída pelo homem, encaminharemos para a compreensão 
dos fenômenos geográficos como processos em movimento, 
historicamente caracterizados por mudanças qualitativas e 
quantitativas (STRAFORINI, 2008, p. 51).  

 

Mesmo com o grau de complexidade do lugar de convivência do aluno 

explanado pelo autor, lugar ainda se apresenta como sinônimo de local, sítio. Na 

Geografia, lugar torna-se um conceito científico importante na medida em que é o 

passo inicial para a construção do conceito maior, que é o “espaço geográfico”. Este 

pode ser entendido, como expressa Milton Santos (1997), como um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. No 

começo, segundo o autor, era a natureza selvagem, formada por objetos naturais que, 

ao longo da história, foram substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, 

mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial (cultura) 

tenda a funcionar como uma máquina. O espaço geográfico pode, então, ser 

compreendido como o espaço resultante do trabalho humano sobre a natureza ao 

longo do processo histórico de uma dada sociedade.  

Por outro lado, Doreen Massey observa que espaço geográfico, na 

contemporaneidade, não é um sistema fechado. Ela o vê como “produto de inter-

relações, como algo que é constituído por meio de interações, desde a imensidão 

global até o intimamente pequeno” (MASSEY, 2009, p. 29). Na mesma página, ela 

acrescenta que é, também, uma “esfera da possibilidade de existência da 



    42 

 

multiplicidade, no sentido da pluralidade contemporânea, como esfera na qual 

distintas trajetórias coexistem” e encontram-se sempre em construção.  

O espaço geográfico é, portanto, um conceito aberto, inacabado, sem nada de 

definitivo. Trata-se de se reconhecer a coexistência de outros espaços, com trajetórias 

históricas próprias que se cruzam, se conectam e se desconectam, que se formam a 

partir dessas relações. Se este espaço é produto de inter-relações, isto implica a 

existência da pluralidade. É o espaço que permite a construção das identidades, é 

nele que ocorrem as interligações, de modo que nada pode ser inflexível: “o espaço 

não existe antes de identidades/entidades e de suas relações” (MASSEY, 2009, p. 

30). 

O conceito de lugar, por sua vez, “envolve características mais subjetivas na 

relação dos homens com seu espaço. Em geral, implica também processos de 

identificação, relações de identidade” (HAESBAERT, 2011, p. 137). A geografia 

humanista entende o lugar como uma porção do espaço onde se desenvolvem 

relações de afeto a partir da experiência individual ou grupos sociais. Esta concepção 

constitui a base da condução das entrevistas com os sujeitos desta pesquisa, assim 

como a análise das narrativas geradas. 

Nas correntes mais tradicionais da Geografia, por seu turno, espaço e lugar têm 

um tratamento bastante diferenciado, que ainda norteia a prática docente em muitas 

escolas. A geografia racionalista, por exemplo, observa o espaço como um  

 
conjunto de entidades físicas puras. A perspectiva racionalista é 
acusada de esquecer que o espaço cotidianamente apropriado pelos 
grupos que nele habitam e lhe conferem dimensões simbólicas e 
estéticas. Assim, olhar o espaço sob o ângulo objetivo e generalizador 
é arriscar deixar de lado toda uma série de aspectos que dão sentido 
e espessura a ele, tais como o sentimento de pertencimento, as 
imagens dos lugares, a dinâmica identitária, a experiência estética, etc 
(GOMES, 1996, p. 317). 

 

Na geografia humanista, apontamos dois autores expoentes: Armand Fremont 

e Yi-Fu Tuan. O primeiro compreende lugar no contexto do “espaço vivido” pelo sujeito 

e pela relação de “empatia” do geógrafo com este espaço que ele pretende estudar. 

Paulo Cesar Gomes (1996. p. 319) explica que, no espaço vivido, é dedicada uma 

atenção especial às redes de valores e de significações afetivas e materiais dadas 

pelo sujeito que habita determinada porção desse espaço.  Aparece, ao mesmo 

tempo, uma “ruptura no esquema clássico da ciência racionalista para a relação 
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sujeito/objeto. Com efeito, na perspectiva do espaço vivido, o sentimento de 

proximidade e de identidade está na base da comunicação entre dois sujeitos (...)”. 

A visão humanista representada por Fremont e apresentada na obra “A região: 

espaço vivido” é fundamental, nesta pesquisa, para a interpretação da fala dos 

sujeitos, que será relacionada às fotos digitais, pois cada pessoa possui sua própria 

leitura do espaço. O autor ilustra esta situação ao afirmar que  

 
uma paisagem como a floresta de Ecouves na Normandia é 
frequentada e percebida de formas muito diferentes por um lenhador, 
por um agente, um caminhante solitário, um viajante apressado, um 
amante da caça, um camponês ou um turista das multidões dominicais 
(FREMONT, 1980, p. 22). 

 

Mesmo levando em conta as características físicas, paisagem, região e lugar, 

considera-se que tudo é estruturado por uma complexa rede de valores, 

representações e imagens espaciais vividas pelo indivíduo. Para o pesquisador, isto 

exige um trabalho de interpretação mais acurado, cuja chave é 

 
o comportamento e a linguagem que, juntos, estruturam o código de 
expressão deste universo simbólico. A análise deste código não pode 
ter pretensões universais, válidas para todos os casos, pois cada 
unidade manifesta, de uma maneira diferente, estas forças simbólicas, 
que são fonte primária de análise (GOMES, 1996, p. 322). 

 

Aproximando esta perspectiva à realidade educacional, podemos nos 

referenciar à pesquisa de Tomoko Paganelli, que buscou interpretar a forma como 

alunos de escolas particulares e da rede pública entendem o espaço urbano da zona 

sul da cidade do Rio de Janeiro a partir de mapas produzidos por eles mesmos sobre 

o trajeto escola-casa. Ela chama a atenção para a importância de o professor estar 

familiarizado com a realidade vivida pela sua clientela e, assim, desenvolver ações 

pedagógicas voltadas para a construção dos conceitos de espaço geográfico e lugar: 

 
A primeira condição a impor numa mudança de utilização do espaço 
urbano local para o desenvolvimento das relações espaciais seria a 
atitude do professor. Exige que este professor conheça o espaço 
circundante e o processo de formação para permitir ao aluno integrar 
o conhecimento do cotidiano ao processo de reflexão sistemática para 
atingir a reflexão crítica do espaço (PAGANELLI, 1982, p. 217). 

 

O geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan é o segundo autor que destacamos na 

geografia humanista. Assim como Frémont, ele identifica este conceito de lugar como 
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um espaço de vivência, mas com um enfoque direcionado para a experiência do 

indivíduo com o meio que o cerca. Isto se daria a partir de sentidos mais diretos e 

passivos, como visão, tato e olfato, até os mais complexos, como a simbolização, o 

que implica atuar sobre um dado e criar a partir dele. O autor acrescenta que “o dado 

não pode ser conhecido em sua essência. O que pode ser conhecido é uma realidade 

que é uma construção da experiência, uma criação de sentimento e pensamento” 

(TUAN, 1983, p. 10). 

Mais adiante, na mesma obra, o geógrafo observa que espaço é, a princípio, 

uma construção puramente intelectual, enquanto lugar parte das relações mais 

íntimas do indivíduo com o seu meio. Mas, segundo ele, na experiência, no entanto, 

o significado de espaço se funde com o de lugar: 

 
“Espaço” é mais abstrato do que “lugar”. O que começa como espaço 
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos 
melhor e o dotamos de valor. (...) As ideias de espaço e lugar não 
podem ser definidas uma sem a outra. (...) Além disso, se pensarmos 
no espaço como algo que permite movimento, então lugar é pausa; 
cada pausa no movimento torna possível que localização se 
transforme em lugar (TUAN, 1983, p. 6). 

 

E conclui que “quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar” 

(Ibidem. p. 83). 

Atualmente, muitos estudiosos da Geografia relativizam a perspectiva de lugar 

como sinônimo de estabilidade, de pausa, pois os indivíduos estão permanentemente 

se relacionando com elementos externos à porção do espaço em que vivem e que, 

direta ou indiretamente afetam sua visão de mundo. O próprio indivíduo, à medida que 

amadurece, também revisita continuamente sua forma de “ler” o seu espaço.  

Para Doreen Massey, lugar e espaço são produtos de inter-relações 

construídas através de interações que vão desde a imensidão global até o 

intimamente pequeno. A autora apresenta o espaço como uma “esfera da 

possibilidade de existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade 

contemporânea, como esfera na qual distintas trajetórias coexistem” (MASSEY, 2008, 

p. 29) num permanente movimento de construção. As TIC, ao nosso ver, constituem 

um importante agente neste processo, por estabelecer um canal de mão dupla entre 

as diversas dimensões aqui citadas. 

Não podemos deixar de levar em conta que a construção da ideia de lugar está 

profundamente relacionada à forma como os indivíduos participam de um mesmo 



    45 

 

espaço. Flavio Bartoly chama a atenção para o fato de que existe uma espécie de 

multilugaridade num mesmo espaço, pois, segundo ele, 

 
o lugar será produto da interação de antigos e novos indivíduos com 
determinado local, havendo, portanto, uma infinidade de sentidos e 
personalidades que cada indivíduo ou grupo de indivíduos pode 
associar com determinado local. Ou seja, compreendemos a produção 
do lugar como oriunda de diferentes visões de mundo, percepções e 
vivências distintas, que fazem com que tenhamos uma verdadeira 
“multilugaridade” no mesmo local, é um processo que está sempre em 
aberto, em devir e que não é passível de generalizações (BARTOLY, 

2013, p. 66 e 67). 
 

Acrescentamos que esta interação inclui indivíduos daquele lugar, os quais se 

relacionam com outros fisicamente não presentes, porém “conectados” com eles. 

Visões de mundo e da localidade são permanentemente compartilhados nas redes 

sociais ou por outros meios no contexto da cultura digital.  

O educador norte-americano Marc Prensky, numa entrevista à revista Veja em 

13 de abril de 2018, foi questionado sobre o que mudou no jovem imerso na tecnologia 

digital de 2001, ano em que publicou o artigo “Nativo Digital, Imigrante digital”, até os 

dias atuais. Ele afirma que foi criada uma nova cultura juvenil, menos preocupada com 

a questão da privacidade e mais colaborativa em razão da grande facilidade de se 

compartilharem coisas. Ele acredita em uma visão mais ampla de mundo, pois os 

jovens se comunicam facilmente com pessoas de toda parte. O depoimento de 

Prenski nessa entrevista muito contribui para demonstrar como a multilugaridade 

participa da construção identitária da juventude:  

 
Quando converso com crianças e adolescentes, seja no Brasil, no 
Japão ou em Nova York, todos repetem as mesmas ideias. Querem 
ter mais poder, querem se conectar e atuar em grupo desde muito 
cedo. Foi-se o tempo em que os adultos podiam controlar as crianças 
e exigir que repetissem truques ensinados, como se fossem animais 
de estimação. Se alguma coisa na Síria chama atenção do meu filho, 
por exemplo, ele pode facilmente contatar alguém de lá para conversar 
sobre o que está acontecendo. Eu não consigo mais controlar 
completamente suas ações, como era comum no passado. É uma 
geração poderosa, que quer e pode tomar atitudes que nunca 
tomamos na idade deles (REVISTA VEJA, 2018, p. 14). 

 
Este compartilhamento sugerido por Prenski e suas consequências em nível 

cultural têm relação direta com o objetivo desta investigação. As fotos postadas no 
Instagram pelos sujeitos desta pesquisa geram conexões com pessoas do círculo 
social principal, caso sua conta seja privada, ou com uma gama maior de indivíduos 
numa conta pública, permitindo, em qualquer uma das situações, experiências de 
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troca de depoimentos, opiniões e comentários que podem extrapolar a ideia de um 
lugar fisicamente determinado. A concepção de multilugaridade poderá estar presente 
na construção identitária do jovem e na sua visão de mundo.  
 

 

2.2 A GEOGRAFIA E AS TIC  

 

O ciberespaço é efetivamente um potente fator 
de desconcentração e de deslocalização, mas 
nem por isso elimina os “centros”.  
 

Pierre Levy 

 
 

Considerando que boa parte do conjunto da população é usuária de 

dispositivos eletrônicos e tem acesso à internet, segundo os dados apresentados no 

capítulo anterior, tornam-se relevantes novos dados estatísticos cujo recorte é a 

parcela participante do universo escolar a fim de que possamos delimitar o papel da 

Geografia no ensino fundamental frente a esta realidade. 

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic)6, em 2017, a utilização da internet e 

de celulares em sala de aula, nas escolas públicas e particulares das áreas urbanas do país 

tem aumentado consideravelmente. Dos estudantes com acesso à internet, 77% usam a rede 

por meio do celular. 

O segundo aparelho mais utilizado, o computador de mesa, tem 9% de participação. 

O acesso dos professores à tecnologia aumentou ao longo dos anos: em 2011, apenas 15% 

deles possuíam um smartphone. Em 2016, ano da pesquisa, o número atingiu os 91%.  

O uso dos laboratórios de informática nas escolas tem observado um declínio 

acelerado ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que o uso dos smartphones para fins 

pedagógicos tem crescido exponencialmente. No entanto, a mesma pesquisa aponta uma 

relação desigual na participação de alunos e professores nesse processo. Os maiores 

usuários de smartphones, entre os alunos que acessam a internet, são os adolescentes: dos 

estudantes do nono ano do Ensino Fundamental, 33% dizem usar os aparelhos na escola 

para atividades de pesquisa, sendo que 49% dos alunos do segundo ano do Ensino Médio 

também o fazem. Essa realidade praticamente se inverte ao se observar o uso do smartphone 

                                                           
6 Centro Regional de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC). Cetic.br pesquisa o uso de celular por alunos 

para a realização de atividades escolares. Disponível em: http://cetic.br/noticia/cetic-br-pesquisa-o-uso-de-celular-por-alunos-para-a-
realizacao-de-atividades-escolares/.  Último acesso em 15/08/2017. 
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por parte dos professores em atividades escolares: 16,61% dos professores declararam que 

utilizam a tecnologia para lecionar nas turmas de quinto ano, contra 42% e 41% dos docentes 

de oitavo e segundo anos, respectivamente.  

O cenário tecnológico descrito acima reforça a necessidade de o professor 

estar atento às mudanças no acesso e uso da internet por ele próprio e pelos alunos. 

Os dispositivos móveis constituem um enorme facilitador no processo de ensino-

aprendizagem, tanto para a pesquisa de informação quanto para se fazer a ponte, a 

conexão com o mundo externo nas suas mais variadas formas de relação com a 

cultura, com os outros indivíduos e instituições, conduzindo seu usuário a novas 

formas de aprender e de ensinar.  

Mesmo que de forma desigual sob os pontos de vista espacial e social, uma 

parcela significativa da população encontra-se, de alguma forma, integrada ao mundo 

globalizado e tecnológico. Considerando-se que alunos e professores estão imersos 

nesta realidade, a escola necessita buscar caminhos para atender às demandas e aos 

desafios propostos pela contemporaneidade.  

Lana Cavalcanti observa que, no contexto escolar, a compreensão dos efeitos 

da globalização na sociedade brasileira é importante para o ensino da geografia, uma 

vez que, neste processo, 

 
observa-se maior interdependência entre as escalas nas quais os 
fenômenos e fatos espaciais ocorrem, maior e mais intensa 
comunicação entre pessoas, empresas e instituições, levando à 
experiência simultânea (mas não homogênea) com esses fenômenos 
e fatos, ao adensamento de pessoas em territórios urbanos globais e 
globalizados, a padronizações de estilos de vida, mas também à 
acentuação da diversidade cultural (...). Busca-se a compreensão da 
complexidade inerente a esses fenômenos e fatos (CAVALCANTI, 
2010, p.4). 

 

Esta compreensão é, portanto, parte integrante da competência da leitura 

espacial da realidade que se pretende construir junto ao aluno ao longo do processo 

de ensino-aprendizagem.  

A intensa comunicação entre pessoas e destas com plataformas de informação 

e entretenimento no meio digital amplia o papel mediador da escola neste processo, 

de forma a contribuir para que o aluno se torne sujeito ativo na cultura digital, a 

despeito das tentativas hegemônicas que tendem a torná-lo um simples consumidor 

de mercadorias e culturas pré-fabricadas. 
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É inegável a relevância das TIC no processo de aquisição e produção de 

conhecimento. A formação da sociedade informacional, com todas as suas 

características inerentes, tais como a informação como matéria-prima, a configuração 

em rede e a lógica da interconexão de todo o sistema de relações não está descolada 

do contexto físico vivido pelos indivíduos. Isto se configura, portanto, numa nova 

espacialidade que a Geografia se dedica a compreender como produto histórico e 

social. No contexto da educação geográfica e da complexidade dos espaços que 

envolvem a vida cotidiana dos alunos, de acordo com Cavalcanti (2012, p. 43), 

 
é necessário que aprendam a olhar, ao mesmo tempo, para um 
contexto mais amplo e global, do qual todos fazem parte, e para os 
elementos que caracterizam e distinguem seu contexto local. Entendo 
que, para atingir os objetivos dessa educação, deve-se levar em 
consideração, portanto, o local, o lugar do aluno, mas visando 
propiciar a construção por esse aluno de um quadro de referências 
mais gerais que lhe permita fazer análises mais críticas desse lugar. 

 

Mais uma vez, local e global se apresentam como categorias fundamentais no 

processo de ensino-aprendizagem para a construção do conceito de lugar. Assim, o 

local/espaço de vivência do aluno não deve ser tomado apenas como pontapé inicial 

para os estudos geográficos, mas como um quadro de referências mais gerais que se 

constituam com “uma escala de análise necessária para se compreenderem os 

fenômenos que acontecem no mundo”, a fim superar leituras dicotômicas e 

fragmentadas do espaço (Ibidem. p. 4). 

 

 

2.3 A FOTOGRAFIA E O LUGAR  

 

A cegueira a respeito da experiência humana 
é de fato uma condição humana comum. 
 

Yi-Fu Tuan 

 

 

No epílogo de sua obra “Espaço e Lugar: perspectiva da experiência”, Tuan 

questiona o fato de muitos geógrafos não levarem em conta, em suas pesquisas 

acadêmicas, a experiência do indivíduo sobre “estar no mundo”. Na busca por 

“enxergar” a experiência humana sobre o lugar, este autor sugere que não faltam ao 
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pesquisador meios para tentar tornar nossas imagens mentais visíveis, mesmo que 

truncadas e fragmentadas em nós mesmos: “a falta não se deve a nenhuma 

deficiência inerente à linguagem” (TUAN, 1983, p. 223). As palavras expressas por 

um indivíduo sobre suas experiências, a princípio, são evasivas. A arte, segundo ele, 

é capaz disso. E identifica a pintura, a escultura, a arquitetura e a fotografia como 

formas de linguagem capazes de expressar a experiência humana e, por 

consequência, o sentido de lugar.  

Dentre as diversas linguagens citadas acima, as gráficas, notadamente, 

apresentam um papel relevante no processo de ensino-aprendizagem. O desenho 

espontâneo, por exemplo, é, para o professor, “um elemento de análise sobre o 

desenvolvimento cognitivo de certa realidade representada pelo aluno” (Pontuschka 

et al, 2009, p. 293). Em diferentes faixas etárias e níveis socioeconômico-culturais, 

esses desenhos espontâneos possibilitam identificar o mundo próximo e conhecer não 

só suas informações sobre lugares, mas também seu imaginário sociocultural. Os 

desenhos de crianças oferecem dados aos professores sobre situações de vida, 

pensamentos e medos. É por meio do desenho, em atividade individual ou coletiva, 

que o não dito se expressa nas formas, nas cores, na organização e na distribuição 

espacial. A pesquisa de Tomoko Paganelli citada na seção anterior demonstra bem 

esta situação. 

As representações gráficas elaboradas pelos alunos oferecem também outro 

campo de análise que complementa o estudo do lugar. São as cartas ou mapas 

mentais, propostas por Armand Frémont, precursor da análise micro e macroespacial 

da realidade do aluno como método de investigação. Deste, decorre a necessidade 

de se resgatar o espaço vivido em toda a sua complexidade, que leve em conta as 

diversas esferas do cotidiano do aluno, especialmente os locais em que transita. Nesta 

perspectiva, Pontuschka et al citam como exemplos os cursos que os alunos realizam, 

as casas dos amigos que frequentam, os locais onde passam as férias, a atração que 

sentem por determinadas áreas ou centros comerciais da cidade. Observar os valores 

que o aluno atribui aos diferentes lugares permite ao docente conhecer as “qualidades 

subjetivas que os indivíduos dão aos lugares e que orientam suas práticas sociais” 

(PONTUSCHKA et al, 2009, p. 314). Essas observações foram levadas em conta na 

forma de arguir os sujeitos nas entrevistas realizadas nesta pesquisa. 

Como uma das linguagens gráficas produzidas pelo aluno, a fotografia digital 

segue aqui com o mesmo intuito do professor de Geografia de conhecer o mundo 
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mais próximo, com ênfase na experiência desse estudante com o espaço vivido. Cabe 

ressaltar que o docente buscará compreender a narrativa do aluno por meio de seu 

discurso oral, construído a partir das representações gráficas que produz, na 

perspectiva de que, 

 
assim como a das pessoas em geral, está impregnada de significados, 
de saberes, de emoção, de afetos e, por que não dizer, também de 
preconceitos. Alguns deles são explícitos, outros implícitos, e todos 
precisam ser desvelados por meio de acurada reflexão 
(PONTUSCHKA et al, 2009, p. 31). 

 

Ao realizar esta busca, o professor observará os significados explícitos e 

implícitos na narrativa do aluno por meio de um exaustivo exercício da capacidade de 

“ouvir” e, portanto, de estabelecer com ele um diálogo, um caminho de duas mãos. 

Os autores avaliam que 

 
ouvir o aluno permite conhecer as representações sociais construídas 
sobre o mundo, mas precisamos ensiná-lo a questionar e agir sobre 
suas questões, ajudando-o a elevar-se a outros patamares de 
abstração a fim de superar o senso comum  (Ibidem. p.31) 

 

Portanto, na medida em que o professor de Geografia tem acesso às narrativas 

compartilhadas pelos alunos nas redes sociais e as analisa, ele as transforma numa 

ferramenta importante para planejar suas aulas de forma mais próxima da realidade 

de sua clientela. E, retomando a importância da construção do conceito de lugar com 

o aluno ao longo do processo de ensino-aprendizagem, Straforini (2008, p. 24 e 25) 

nos faz lembrar que 

 
essa categoria não se limita aos limites administrativos do bairro e/ou 
cidade. O lugar é, para nós, a possibilidade da empirização do mundo, 
ou seja, é no lugar que o mundo – a totalidade – se faz sentir. (...) O 
bairro deixou de ser o espaço absoluto das crianças para tornar-se um 
espaço relacional, ou seja, a partir dele foi possível estabelecer outras 
relações espaciais (...). Segundo Callai (1998, p. 59) “por ele [o lugar], 
é mais fácil organizar as informações, podendo-se teorizar, abstrair do 
concreto, na busca de explicações, de comparações e de 
extrapolações”. 

 

Assim, fotografia digital produzida pelo aluno e por ele compartilhada nas redes 

sociais pode constituir um poderoso ponto de partida para tornar a 

leitura/interpretação da realidade espacial que o cerca uma competência importante 

ao longo do processo de ensino-aprendizado em Geografia. 
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2.4 GEOGRAFIA E METODOLOGIA DE ENSINO 

 

É aqui que a discussão dos geógrafos sobre 
questões epistemológicas, afastando-se de 
uma postura positivista-empirista da 
Geografia, re-elaborando o objeto da 
Geografia, as categorias de análise e seus 
elementos (que variam conforme os 
pesquisadores), re-liga a teoria, a pesquisa e o 
ensino de primeiro e segundo graus. 
 

Tomoko Paganelli 

 

 

Tomoko Paganelli é uma das geógrafas brasileiras pioneiras na busca de 

metodologias educacionais que se adequem aos avanços desta ciência para além do 

positivismo clássico, o qual, no campo da aprendizagem, tem como tentáculo o 

chamado ensino tradicional da Geografia, que privilegia a escolha de temas 

geográficos e sua caracterização em sala de aula de forma estanque e fragmentada 

em relação a outras temáticas ou vivências, além de sua posterior memorização por 

parte do aluno (CAVALCANTI, 2013a).  

No início dos anos 1980, Tomoko realizou uma pesquisa com crianças entre 

nove e quatorze anos, calcada na forma como elas constroem o conceito de espaço 

geográfico. Isto se deu por meio da análise do conceito do espaço-tempo, da aplicação 

da epistemologia genética de Piaget no acompanhamento do processo de 

aprendizagem dos sujeitos, de Kelvin Lynch sobre a imagem urbana, e de Gilberto 

Velho, para a comparação dos aspectos ideológicos na representação do bairro de 

Copacabana. Ela buscou, num primeiro momento, a fala do cotidiano e sobre o 

cotidiano. Num segundo momento, o desenho do cotidiano, ou seja, sua 

"representação", o que a levou à percepção da realidade do aluno, vivida, sentida, 

falada, manifestada graficamente. Os mapas produzidos pelos estudantes foram 

fundamentais, uma vez que geraram narrativas importantes para a análise proposta 

pela autora.  

Dos resultados desse estudo, subentende-se que, na visão da pesquisadora, 

todo professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental deva ter, na sua ação 

didática, 
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as condições de traduzir as formulações interpretativas da sociedade 
em que vive a criança, possibilitando construir gradualmente a 
compreensão das articulações que ocorrem na sociedade através do 
espaço e do tempo (PAGANELLI, 1985, p, 365).  

 

Tomoko, ao propor uma reflexão sobre novas metodologias de ensino na área 

de geografia que se sobreponha ao ensino tradicional de cunho positivista, observa 

que 

 
A tarefa do professor, neste momento, é oferecer experiências 
concretas sobre o espaço local, discutir os estereótipos do modelo de 
uma classe, dos papéis sociais congelados do homem, da mulher, do 
negro, do trabalhador, relativizando o absoluto e dogmático do 
pensamento infantil, do sim-não, do bom-mau, do inferior-superior, 
preenchendo assim “os vazios”, os claros de uma linguagem 
ideológica (PAGANELI, 1982, p. 368-369). 

 

Atento ao pioneirismo de Tomoko, nosso trabalho se espelha em seu método 

de pesquisa e nas preocupações por ela destacadas a respeito do papel do professor 

de Geografia na formação do aluno. Entendemos que, no atual contexto social e 

tecnológico vivido pelo aluno e, igualmente, pelo docente, a fotografia digital 

representa um oportuno recurso de reconhecimento da realidade do jovem. 

No contexto escolar, este recurso poderá participar do trabalho do professor se 

isto ocorrer num ambiente de mudança e na forma como o docente entende o ensino 

da Geografia. A manutenção da metodologia de cunho positivista-empiricista para o 

planejamento das aulas, com ênfase na memorização de conteúdos por parte do 

aluno e que não leve em conta as vivências do discente sobre o espaço que o cerca, 

como já analisamos até aqui, não se adequa ao que é proposto nesta pesquisa.  

A problemática, portanto, não está diretamente associada aos conteúdos 

geográficos a serem trabalhados com os alunos, uma vez que participam do corpo 

conceitual desta ciência. Segundo Cavalcanti (2013a, p. 130), ela reside, por parte do 

professor, nas “escolhas teórico-metodológicas sobre a Geografia como saber 

científico e sobre sua contribuição social”. Propõe-se, segundo esta autora, que uma 

concepção/abordagem/metodologia dialética do ensino permitiria desenvolver no 

aluno a competência de uma leitura mais eficaz da realidade espacial. Isto decorre da 

realidade de que ela 

 
tem como marca central o caminho que sai da observação, 
problematização, constatação, descrição de um objeto empírico para 
buscar as abstrações desse objeto (no sentido de "extrair" do real 
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partes que o configuram e que têm potencialidade explicativa de seu 
movimento, de sua dinâmica), construindo-se, com base no 
pensamento abstrato, generalizações conceituais próprias de um 
patamar superior de produção do conhecimento sobre o objeto como 
concreto pensado, articulado teoricamente (CAVALCANTI, 2013b, p. 
43). 

 

Trata-se de mudanças de paradigmas que se concretizam em escolhas 

metodológicas. Elas decorrem, portanto, da maneira como o professor compreende a 

si mesmo no contexto social em que vive e no processo de ensino aprendizagem do 

qual é agente e participante. A filósofa Hannah Arendt traz uma importante reflexão 

sobre o papel do educador na sociedade contemporânea. Ela afirma que um dos 

pilares da educação é o professor, não apenas visto pela sua qualificação – detentor 

de determinado conhecimento – mas pela autoridade que assume em sala de aula, 

uma vez que “a função da escola é ensinar às crianças como o mundo é” (ARENDT, 

2013, p. 246). Para ela, a autoridade compreende um duplo papel do professor, o qual 

se reveste como representante/modelo do mundo na sala de aula e como aquele que 

é qualificado para transmitir os conhecimentos de sua ciência específica aos alunos. 

Assim, esta autora conclui que 

 
A educação é, também, como decidimos se amamos nossas crianças 
o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 
seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a 
oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para 
nós, preparando-as em vez disso, com antecedência para a tarefa de 
renovar um mundo comum. (ARENDT, 2013, p. 247) 

 

O raciocínio de Hanna Arendt nos aproxima da concepção humanista de 

Frémont sobre a paixão, a simpatia do geógrafo pelo seu objeto de estudo, pelas 

pessoas que participam de um dado espaço. 

E, no contexto do ensino da Geografia, esta reflexão pode ser ampliada para a 

ideia de que é desejável que um professor tenha como princípio a “interação entre 

pesquisa e ensino e permita que o acesso investigativo esteja sempre presente, 

articulado aos conhecimentos já produzidos historicamente e à realidade do aluno” 

(PONTUSCHKA et al 2009, p. 27). As escolhas metodológicas, por consequência, 

estariam associadas a uma contínua busca pela junção da teoria à prática. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA E LOCUS DA PESQUISA 

 

 

Nossa investigação está calcada em uma base qualitativa realizada a partir da 

análise da fala dos sujeitos em entrevistas individuais (alunos do sexto ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Militar do Rio de Janeiro) sobre fotografias digitais 

produzidas pelos sujeitos e postadas em redes sociais, especificamente o Instagram. 

Buscaram-se, nessa fala, elementos narrativos relativos ao conceito de lugar, tais 

como identidade, pertencimento e familiaridade, que pudessem aprofundar o 

conhecimento sobre os discentes e contribuir no planejamento docente ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem em Geografia. 

O ambiente digital propiciado pelo Instagram oferece ao pesquisador novas e 

importantes fontes de informação sobre os contextos físico e social nos quais os 

sujeitos estão inseridos. Buscou-se, nas fotos digitais e em outras etapas da coleta de 

dados realizadas online com os sujeitos, um mapeamento do meio vivido por eles. No 

ambiente digital do postador (sujeito), os seus seguidores não podem ser ignorados, 

assim como a dinâmica e abrangência das hashtags, os emoticons no contexto da 

foto e os comentários ou diálogos gerados a partir dessa imagem. A participação 

efetiva de outras pessoas de diferentes localidades na vida do indivíduo neste 

ambiente digital pode desenvolver a noção de multilugaridade. Todos esses 

elementos serão levados em conta nas análises finais se fizerem parte da narrativa 

do sujeito nas entrevistas. 

Sou professor dos alunos/sujeitos nesta disciplina e, portanto, parte integrante 

do lócus de pesquisa, o que tornou possível para mim, como pesquisador, “testar 

hipóteses por intermédio da criação de situações que normalmente não ocorreriam” 

(VIANNA, 2007, p. 50). Por sua vez, esta investigação pressupôs uma observação 

participante junto aos sujeitos. Contando com o fato de que eles vivem em ambientes 

sociais e culturais bastante diversos daquele do pesquisador, foi gerada uma 

constante troca de experiências e códigos advindos do convívio em sala de aula. A 

relação professor/aluno no cotidiano ocorreu em um contexto natural, permitindo 

descrever com maior fidelidade a cultura observada e conduzir as ações da pesquisa 

de maneira mais fluida. Neste contexto, entende-se que o objetivo final de uma 
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observação participante é “gerar verdades práticas e teorias sobre a cultura humana 

com apoio nas realidades da vida diária” (Ibidem. p. 50). 

Ao longo da pesquisa de campo e da análise dos dados coletados, reforçou-se 

a perspectiva de que “o dever da teoria é fornecer um vocabulário no qual possa ser 

expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo – isto é, sobre o papel 

da cultura na vida humana” (GEERTZ, 1989, p.19). Como reforça a teoria da 

argumentação sob a ótica de Perelman (1993), a busca por narrativas é essencial 

para que o professor/pesquisador conheça melhor seu auditório (os sujeitos da 

pesquisa). As narrativas geradas são, por consequência, parte da expressão cultural 

dos sujeitos, ou seja, das “juventudes” que constituem a nossa sociedade. Neste 

contexto, e embutida na fala dos sujeitos durante as entrevistas, é possível observar 

como a construção do conceito de lugar participa da formação identitária do jovem. 

A relação cotidiana em sala de aula foi um grande facilitador da boa adesão de 

alunos e de seus responsáveis ao projeto proposto. O tipo de entrevista realizado 

poderia, no entanto, criar alguma forma de resistência por parte dos sujeitos devido à 

possibilidade de envolver a tomada de conhecimento de fatos ligados à intimidade 

deles. Por esse motivo, as entrevistas somente se efetivaram a partir da concordância 

do Diretor de Ensino da instituição educacional em questão e do responsável direto 

do aluno (Anexos 1 e 2).  

 

3.1 COLETA DE DADOS  

 

A organização das informações levantadas junto aos sujeitos e sua 

sistematização em categorias de análise tiveram como referência principal as 

orientações técnicas e metodológicas sugeridas por Laurence Bardin na publicação 

“Análise de Conteúdo”, as quais também contribuíram para a análise final das 

narrativas no contexto do objetivo central desta tese. Segundo a autora, “há duas 

práticas científicas intimamente ligadas à análise de conteúdo, quer pela identidade 

do objeto, quer pela proximidade metodológica: a linguística e as técnicas 

documentais” (BARDIN, 2011, p. 49). Levando em consideração os dois aspectos 

sinalizados por ela no contexto desta pesquisa, a prática da análise linguística orientou 

a forma como a coleta de dados foi pré-concebida e organizada. Na mesma página 

dessa obra, a autora chama a atenção sobre um aspecto particular da análise de 

conteúdo no contexto da linguística:  
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O objeto da linguística é a língua, quer dizer, o aspecto coletivo e 
virtual da linguagem, enquanto a análise de conteúdo é a palavra, isto 
é, o aspecto individual e atual (em ato) da linguagem. A linguística 
trabalha numa língua teórica, encarada como um “conjunto de 
sistemas que autorizam combinações e substituições regulamentadas 
em elementos definidos”. (...). Pelo contrário, a análise de conteúdo 
trabalha a palavra, quer dizer, a prática realizada por emissores 
identificáveis. (...) A linguística estabelece o manual do jogo da língua; 
a análise de conteúdo tenta compreender os jogadores ou o ambiente 
do jogo num momento determinado, com o contributo das partes 
observáveis. 

 

A busca pela palavra, portanto, norteou a organização metodológica da etapa 

fundamental da coleta de dados (as entrevistas individuais presenciais com os 

alunos). Com a finalidade de complementar e antecipar alguns elementos das 

entrevistas, fatos de caráter quantitativo também foram levantados com os sujeitos, 

mas perseguindo-se a base qualitativa das análises finais. Dessa forma, a busca de 

informações é resultante das seguintes etapas de ação junto aos sujeitos nesta 

pesquisa: 

 

  1ª etapa - questionário individual online para ser respondido pelo sujeito, por 

meio da utilização da plataforma Survey Monkey; 

  2ª etapa - entrevista individual presencial com os sujeitos selecionados após 

a primeira etapa, que atenderam ao objetivo proposto na pesquisa; foram 

escolhidos aqueles que postam fotografias digitais produzidas por eles mesmos 

na plataforma Instagram; as perguntas eram orais e no formato 

semiestruturado. 

 

 

3.1.1 O questionário online 

 

Na primeira etapa, todos os alunos para os quais leciono foram convidados a 

participar, havendo uma pronta adesão dos mesmos. Foram aplicados dois 

questionários estruturados em forma de perguntas diretas e respostas em múltipla 

escolha. O laboratório de informática foi o ambiente utilizado para esta etapa da 

pesquisa, quando 120 alunos acessaram a plataforma e responderam anonimamente 

às questões propostas. 
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Sala de informática do Colégio Militar do Rio de Janeiro (Fonte: acervo pessoal) 
 

 

O objetivo do primeiro questionário (Dados Socioculturais dos Sujeitos – Anexo 

3) foi traçar um perfil individual de cada aluno quanto à idade, sexo, local de 

nascimento e moradia, assim como seus hábitos culturais e de lazer, os quais foram 

agrupados, tabulados e transformados em gráficos (anexo 4). As respostas 

contribuíram para compor o perfil geral do conjunto dos sujeitos e para a realização 

das análises finais da pesquisa.  

O segundo questionário tratou das TIC no cotidiano dos sujeitos (Anexo 5), 

registrando o uso da internet, seja num computador, notebook ou smartphone, no dia 

a dia; a frequência deste uso, os sites, plataformas e redes sociais acessadas, 

especialmente o Instagram, assim como as preferências de conteúdo no ciberespaço. 

Os resultados também foram tabulados (anexo 6)e utilizados nas análises finais. Três 

questionários respondidos pelos sujeitos foram descartados da tabulação por 

inconsistências ou erros na forma de responder. O conjunto das perguntas destes 

questionários contribuiu para a filtragem dos sujeitos que estariam aptos a participar 

das entrevistas individuais presenciais junto ao pesquisador. 

 

 

3.1.2 As entrevistas presenciais individuais  

 

Após a filtragem possibilitada pela primeira etapa, houve um convite formal aos 

sujeitos para esta pesquisa (Anexo 2). Vinte alunos estavam aptos, e onze 

efetivamente participaram da entrevista individual presencial na segunda etapa. 

As entrevistas foram gravadas em forma de áudio e vídeo numa câmera com 

tripé. Foram acompanhadas de uma testemunha feminina cedida pela Supervisão 
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Escolar do estabelecimento de ensino. Em seguida, as falas passaram por um 

processo de transcrição, “incluindo as entonações e gestos que participam dos 

diálogos” (CASTRO e FRANT, 2011, p.17). Esta etapa importante da pesquisa tem 

como objetivo gerar elementos confiáveis para uma análise da enunciação. Neste 

contexto, Bardin (2011, p. 222) observa que a transcrição “deve conservar o máximo 

de informação, tanto linguística (registro da totalidade dos significantes) como 

paralinguística (anotações de silêncios, onomatopeias, perturbações de palavras e de 

aspectos emocionais tais como o riso, o tom irônico etc.)”. 

O encontro individual e presencial com os sujeitos foi acompanhado de 

perguntas semiestruturadas, num ambiente denominado por Bardin como “entrevista 

não diretiva”, a qual fornece um material privilegiado para a análise de conteúdo. A 

autora entende que este tipo de entrevista, centrada na pessoa e com uma atitude de 

empatia e respeito por parte do entrevistador, tenha como característica  

 
uma pré-formação mínima (ao contrário das entrevistas e 
questionários pré-formados), um aspecto de improvisação devido a 
uma relativa autonomia, certa unidade e coerência (cada entrevista 
forma um todo original e singular, mas comparável em certa medida 
às outras, devido à estandartização da questão inicial), uma 
focalização do conteúdo na relação (subjetiva) do locutor com o 
“objeto do discurso” (representação, atitude etc.), uma elaboração do 
pensamento aqui e agora ligado à elaboração da palavra (BARDIN, 
2011, p. 220). 

 
As entrevistas foram acompanhadas por um processo metodológico de 

investigação conhecido como “foto-elicitação” (ROSE, 2007). Consiste na utilização 

de fotografias como suporte à construção de narrativas, de forma a gerar um diálogo 

entre pesquisador e sujeito. Trata-se de uma análise colaborativa das imagens, numa 

relação negociada entre pesquisador e sujeito, que “significa mais fazer a pesquisa 

com seus correspondentes ou informantes, do que sobre os mesmos” (ROSE, 2007, 

p. 252 – tradução nossa). No contexto desta pesquisa, esta metodologia permitiu 

executar um mapeamento da relação que o sujeito estabelece com o meio que o 

cerca, ou seja, da experiência que advém dos sentidos do seu corpo, traduzidos em 

sentimentos e pensamentos, bem como da elaboração de ideias e conceitos mentais 

capazes de identificar elementos narrativos sobre o conceito de lugar. 

Como já foi apontado por Bardin no início desta seção, nossa pesquisa também 

entende que, mesmo nos momentos de silêncio, sem a enunciação oral por parte do 

entrevistado, é possível buscar elementos de análise a partir da interpretação das 
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fotos digitais. No discurso oral, inclusive, que, aparentemente, fornece informações 

explícitas para o pesquisador, também ocorrem formas ocultas de expressão da 

linguagem ou de códigos que podem ser entendidas como “implícitos”.  

Na busca das impressões explícitas e, principalmente, dos implícitos da 

linguagem oral e corporal, buscou-se criar um ambiente confortável e favorável ao 

diálogo espontâneo entre as partes. Foi realizada uma pré-preparação do ambiente 

de encontro com o entrevistado. Ao longo do início do ano letivo, eu, como professor, 

externalizei, em diversas ocasiões, minha familiaridade com as TIC e, especialmente, 

sobre a forma como utilizo o smartphone e acesso as redes sociais. Fiz, em sala de 

aula, projeções em PowerPoint de fotos pessoais tiradas por mim sobre diversos 

assuntos e permiti que os alunos acessassem meu canal pessoal no YouTube para 

que assistissem aos vídeos que produzi durante minhas viagens. No laboratório de 

informática ocorreram também, como já foi citado, diversas participações dos alunos 

em questionários online sobre aspectos socioculturais e uso das TIC por eles. Tudo 

isso contribuiu para criar uma aproximação informal entre sujeitos e pesquisador, 

ajudando na criação de um vocabulário comum associado às TIC e antecipando o que 

viria a acontecer mais à frente. O próprio ambiente da entrevista ocorreu num gabinete 

ligado ao laboratório de informática, dando mais privacidade e espontaneidade ao 

diálogo estabelecido. 

Considerando que os depoimentos colhidos dos alunos não são impressões 

construídas apenas individualmente, mas também socialmente determinados, é 

relevante acrescentar que esse conjunto de estratégias permite ao pesquisador, 

conforme afirmam Castro e Frant (2011, p. 35), observar que “as enunciações 

pronunciadas no interior dos grupos são engendradas por uma constante negociação 

de significados entre sujeitos, que acabam por compartilhar uma compreensão acerca 

do que é dito, quando conferem ao objeto um sentido”. 

A observação participante por parte do pesquisador ao longo de todo o 

processo foi crucial na investigação informal da interação dos alunos, por meio dos 

diálogos entre seus pares, assim como dos seus enunciados, depoimentos e 

questionamentos no transcorrer das aulas. Isto contribuiu para a realização das 

análises das narrativas, considerando-se que muito de suas falas individuais é 

também uma construção social.  
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3.1.2.1 Estrutura da entrevista presencial  

 

As entrevistas tiveram, portanto, um caráter semiestruturado, cujas perguntas 

estavam centradas no objetivo principal da pesquisa: analisar as narrativas dos alunos 

sobre fotografias digitais publicadas no Instagram, visando a contribuir para a 

construção do conceito de lugar nas aulas de geografia. 

O Instagram é uma rede social que opera apenas em smartphones. Trata-se 

de um aplicativo no qual o assinante posta diariamente fotos e vídeos de curta duração 

numa timeline, que pode ser visualizada pelos amigos e/ou seguidores (se a página 

estiver configurada como privada) ou por qualquer internauta (caso esteja configurada 

como pública). Nas visualizações das imagens ou vídeos, o usuário escreve pequenos 

textos (legendas) ou coloca hashtags que descrevem a imagem, ampliando a 

possibilidade de visualizações, comentários e “curtidas” dos seguidores ou de 

desconhecidos. Estes elementos foram levados em consideração na realização das 

entrevistas de acordo com o contexto do momento. As fotos e os vídeos do Instagram 

podem ser visualizados num computador, mas não é possível manipulá-los por meio 

desse dispositivo, facilitando o trabalho do pesquisador na entrevista. 

Assim que se sentaram diante de um notebook conectado à internet, os sujeitos 

foram convidados a exibir duas ou mais fotos digitais de sua autoria publicadas em 

sua timeline. As imagens deveriam expressar, de alguma forma, o cotidiano, a vida 

social e cultural a fim de representarem o “lugar” (espaço de convivência que 

apresentasse algum caráter de pertencimento e identidade) do qual participam. Vale 

ressaltar que a palavra “lugar” não foi citada em qualquer momento da entrevista para 

que os elementos associados ao conceito aparecessem de forma espontânea. 

 

3.1.2.2 Etapas da entrevista presencial individual 

 

Os tópicos a seguir norteiam uma sequência de ações no contexto da entrevista 

semiestruturada, de forma que haja alguma homogeneidade que crie possibilidades 

de comparação entre as falas dos sujeitos na análise final que será apresentada no 

próximo capítulo. Não constituem, no entanto, uma camisa de força. Os dois últimos 

tópicos variarão de acordo com a dinâmica interna de cada diálogo com o sujeito. 
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  o sujeito abre sua página do Instagram no notebook do pesquisador; 

  sem ser observado pelo pesquisador, o sujeito escolhe as fotos que melhor 

lhe convierem e de acordo com os pedidos ou orientações do pesquisador; 

  cada foto escolhida é capturada da tela pelo pesquisador e salva no notebook 

numa pasta particular do sujeito para futura categorização e análise; 

  ao transferir a imagem para a pasta particular do sujeito, ele é convidado a 

escolher um título ou nome para o arquivo; 

  para cada foto, o pesquisador faz perguntas espontâneas que instiguem o 

sujeito a narrar o motivo da escolha da imagem e do título, assim como sobre 

o significado particular que apresenta para ele; 

  outras perguntas podem ser feitas com o intuito de aprofundar a relevância 

da escolha da imagem com base nos questionários online, que tratam das 

características socioculturais do sujeito e da forma como ele utiliza a internet e 

o aplicativo em questão (frequência de acesso à rede, tipo de imagens que 

gosta de postar, conta privada ou pública etc.); 

  caso as imagens contenham hashtags, emoticons e comentários de 

seguidores, pode haver um questionamento sobre a motivação de tê-las 

postado ou recebido. 

 

3.1.2.3 Perguntas/orientações preparadas para as entrevistas presenciais 

 

As perguntas abaixo são uma espécie de “roteiro mental” seguido pelo 

pesquisador, que balizou as entrevistas individuais. Elas contribuem para que, no 

diálogo com o aluno, não se perca o foco principal desta etapa da pesquisa, que trata 

da concepção que o sujeito possui sobre o conceito de lugar nas mais variadas 

situações do cotidiano. No contexto de uma entrevista semiestruturada, estas 

perguntas também não constituem uma “camisa de força”, uma vez que a conversa 

deve fluir da maneira mais espontânea possível. São elas: 

  Caro fulano, esta pesquisa busca compreender como você registra o seu 

cotidiano na sua rede social (Instagram), especialmente seus momentos em 

família, com amigos ou colegas, lazer, viagens ou atividades culturais. Assim, 

selecione duas imagens que procurem mostrar isto. 

  Que título você daria a cada uma dessas fotos? Explique a sua escolha. 
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  Descreva para mim os elementos de cada imagem (local, data, elementos 

físicos e humanos etc.). 

  Qual significado pessoal cada uma dessas imagens tem para você? 

  Com que frequência você costuma postar esse tipo de imagem na sua rede 

social? Quais são os outros tipos de foto que você gosta de postar? 

  Ao perceber a ausência de algum elemento importante que compõe a vida 

de um jovem (membros da família, vizinhança, escola etc.), questionar o 

motivo de não aparecer na imagem ou de não ter escolhido uma foto que o 

representasse. 

  Com base nos hábitos do aluno quanto ao uso das redes sociais, buscar 

outras fontes de narrativa junto a ele. 

 

 

3.2  ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os recursos metodológicos utilizados nesta pesquisa são as fotografias digitais 

apresentadas pelos sujeitos, os questionários online e todas as entrevistas realizadas 

ao longo do processo de coleta de dados.  

As respostas aos questionários online foram tabuladas eletronicamente na 

plataforma Survey Monkey, as quais forneceram dados quantitativos sobre os sujeitos. 

Esses dados foram levantados e tabulados com dois meses de antecedência em 

relação à segunda etapa da coleta de dados, quando eles foram articulados às 

análises de cunho qualitativo. Assim, os aspectos socioculturais e a forma como os 

sujeitos se relacionam com as redes sociais resultantes dessa tabulação contribuíram 

igualmente para a formulação de perguntas nas entrevistas individuais presenciais. 

As fotos digitais foram descritas, classificados e categorizadas a partir dos 

elementos graficamente representados. As imagens que continham mensagens 

escritas pelo sujeito e/ou por seus seguidores, assim como hashtags e emoticons 

também foram observadas na construção de categorias de análise. 

As transcrições das entrevistas geraram categorias baseadas na temática 

central da pesquisa (conceito de lugar). Trata-se, portanto, da análise temática das 

narrativas, ou seja, ela é transversal no contexto da análise de conteúdo, pois  
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recorta o conjunto das entrevistas por meio de uma grade de 
categorias projetada sobre os conteúdos. Não se tem em conta a 
dinâmica e a organização, mas a frequência dos temas extraídos do 
conjunto dos discursos, considerados dados segmentáveis e 
comparáveis (BARDIN, 2011, p. 222). 

 

As narrativas passaram por processos individualizados de análise no que se 

refere à criação de categorias, tendo como modelo a análise de “enunciação” de 

Bardin (2011, p. 223), com base no alinhamento e na dinâmica do discurso realizado 

pelo sujeito:  

 
. Análise lógica: é uma análise das relações entre proposições. Um 
trabalho de observação do encadeamento das proposições. (...). Por 
proposição entende-se uma informação, uma declaração, um juízo (ou 
até uma pergunta ou uma negação), em suma, uma frase ou elemento 
da frase que instaure uma relação entre dois ou mais termos. 
 
. Análise sequencial: distinguir-se-á uma nova sequência de cada vez 
que há uma mudança de assunto, ou existe a passagem da narração 
à descrição, à explicação etc. A referenciação é quase sempre 
facilitada pela presença de rupturas no discurso. A análise das 
sequências destaca a escansão, o ritmo, a progressão do discurso em 
um nível mais global que o nível precedente. É também uma análise 
das rupturas. Quais são os acontecimentos, as forças subjacentes ou 
a reação às coisas expressas suscetíveis de modificar bruscamente o 
conteúdo ou a expressão? 

 

Nas análises finais das narrativas, houve a articulação das gravações em vídeo 

das entrevistas com as transcrições a fim de se buscarem, nas expressões gestuais, 

narrativas “não ditas” nos falas dos sujeitos (PERELMAN, 1999). 

Por fim, a metodologia que se propôs realizar ao longo desta investigação pode 

contribuir aos docentes e instituições escolares que desejam ou se movimentam em 

direção a uma mudança de paradigma em relação às chamadas tradicionais formas 

de ensinar, especialmente aquelas com um grande peso histórico, como é o caso do 

Colégio Militar do Rio de Janeiro. Em essência, esta proposta participa da 

reformulação no modo de pensar do professor de geografia e, por consequência, das 

suas escolhas metodológicas, na medida em que ele se considera impelido a discutir 

sua relação com a ciência, com o aluno e com a realidade na qual praticamente todos 

nós estamos imersos na contemporaneidade: a cultura digital.  
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3.3 RELEVÂNCIA DO LÓCUS NESTA PESQUISA  

 

Esta investigação ocorreu no Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ). É uma 

instituição educacional que integra o Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), o qual 

detém treze unidades educacionais de níveis Fundamental e Médio, distribuídas pelo 

país. Esses colégios apresentam um caráter assistencial, ou seja, oferecem educação 

formal aos alunos, na maioria filhos de militares, atendendo a crianças e adolescentes 

oriundos de todas as partes do país e de diversas origens socioeconômicas e 

culturais. Compõe-se, portanto, de uma clientela extremamente heterogênea, que é 

preparada para ingressar em estabelecimentos de ensino militares, com prioridade 

para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEX), e para instituições civis 

de ensino.  

            O COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO                                   

              entrada principal                                           praça 
 

  
pavilhão do sexto ano  

                                                             (Fonte: acervo do autor) 

 
 

Nos últimos cinco anos, o Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial 

(DEPA), por meio de documentos oficiais internos – os Planos de Sequências 

Didáticas (PSD) –, tem implementado o ensino baseado no desenvolvimento de 

habilidades e competências na grade curricular dos colégios. Esta ação procura 
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atender às orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ministério da 

Educação (MEC). Os PSD representam um importante avanço no sistema 

educacional do exército brasileiro, uma vez que os antigos documentos apenas 

relacionavam os conteúdos de forma compartimentada para serem assimilados pelo 

corpo discente. Atualmente, cabe a cada unidade escolar e coordenador de disciplina 

planejar suas estratégias de ensino com base nos PSD para o desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

Trabalho como professor regente e coordenador da disciplina de Geografia no 

CMRJ há pouco mais de vinte anos e observo, no cotidiano escolar e nas reuniões 

entre docentes de diversas áreas, uma tendência da adaptação do PSD às estruturas 

tradicionais de ensino, nas quais cada coordenação de disciplina planeja suas 

estratégias pedagógicas mantendo a sequencialidade e a compartimentação de 

assuntos, sem articulação com outras áreas do conhecimento ou com a construção 

de habilidades e competências junto aos alunos.  

Igualmente, não tem havido, por parte do DEPA, uma reformulação nos critérios 

de avaliação do discente, a qual recai nas tradicionais provas bimestrais ou trimestrais 

baseadas na memorização de conteúdos. Por outro lado, o sistema de pontuação do 

sistema militar abre um precedente para que essa tendência possa ser revertida: ao 

mesmo tempo em que o aluno é periodicamente submetido a uma prova, ele também 

participa de um processo avaliativo conhecido como Avaliação Parcial (AP). Trata-se 

de um conjunto de atividades livremente propostas pelos professores, as quais devem 

ser desenvolvidas ao longo de cada bimestre/trimestre, sendo computadas com o 

mesmo peso da prova bimestral ou trimestral na composição da média do aluno. As 

AP constituem uma boa oportunidade para que os professores possam desenvolver 

atividades em forma de projetos nas salas de aula e que transcendem ao modelo 

tradicional de avaliar (por meio de testes e provas). As AP constituem, portanto, um 

espaço para a utilização de novas estratégias de avaliação no contexto do 

planejamento de uma metodologia de ensino que vise à construção de competências 

e habilidades no aluno e, para a Geografia, uma possibilidade de quebra de 

paradigmas na forma de ensinar. 

Os sujeitos desta investigação, como já foi anunciado, são alunos do sexto ano 

do Ensino Fundamental do CMRJ. Trata-se das primeiras séries do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental que contam com um professor especialista na ciência geográfica, 

ao contrário dos docentes generalistas dos anos anteriores. Por conta dessas 
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características, a grade curricular, especialmente no sexto ano, é estruturada na 

construção dos conceitos básicos que alicerçarão todos os anos subsequentes até a 

finalização do Ensino Médio. É uma espécie de “alfabetização geográfica”, que trata 

de conceitos como lugar, espaço, território, cartografia, espaço geográfico, espaço 

natural, espaço físico/natural, sociedade, espaço econômico etc. Daí a fundamental 

importância de a Geografia contribuir para que o aluno leia, interprete e aja sobre a 

realidade espacial que o cerca. 

O conceito geográfico de lugar, proposto para ser trabalhado nesta pesquisa, 

adequa-se à estrutura curricular do sistema militar previsto nos PSD nos anos de 

ensino delimitados nesta pesquisa, assim como da maioria das escolas brasileiras que 

atendem às recomendações dos PCN. 
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CAPÍTULO 4 

 

A ANÁLISE DAS NARRATIVAS E O INSTAGRAM 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa online com todos 

os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar, a qual foi utilizada 

para o reconhecimento inicial dos sujeitos desta pesquisa e como subsídio para as 

entrevistas individuais. 

Em seguida, trechos das entrevistas são organizados em categorias de análise 

para que se busquem, no discurso dos alunos, mediado pelas fotos digitais por eles 

postadas no Instagram, narrativas relacionadas às suas concepções de “lugar”, 

conceito fundamental para sua formação em Geografia no ano de estudo em questão.  

Para além da análise das narrativas geradas nas entrevistas, este capítulo é 

encerrado com uma subseção que pondera o Instagram como ferramenta que 

aprofunda as relações interpessoais dos sujeitos desta investigação com seus pares, 

especialmente daqueles que moram temporariamente no Rio. Indiretamente, 

apontamos que a rede social em questão pode contribuir para a construção do 

conceito de lugar.  

 

 

4.1 A PESQUISA ONLINE COM OS SUJEITOS  

 

A pesquisa online foi realizada com o conjunto dos alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio Militar em outubro de 2017, numa sala de informática 

disponibilizada pela instituição escolar. As perguntas dos dois questionários 

nortearam um primeiro reconhecimento dos sujeitos (a totalidade dos alunos do 

colégio) e a filtragem dos participantes das entrevistas individuais presenciais. 

O anexo 01 contém as perguntas e respectivas tabulações relativas ao primeiro 

questionário (As Tecnologias de Informação e Comunicação: Educação e Geografia - 

Dados Socioculturais). Dos 120 alunos, verificou-se que há uma pequena maioria de 

meninos, refletindo a atual realidade de mudança do perfil da estrutura de gênero no 

Colégio Militar desde que, em 1989, foram matriculadas as primeiras meninas. A idade 

predominante é entre onze e doze anos, faixa etária tradicional dos alunos do sexto 

ano.  
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Reflexo do caráter assistencial do Colégio Militar, um pouco mais da metade 

dos sujeitos nasceu na cidade do Rio de Janeiro, havendo uma pulverização de 

origens de várias partes do país. Nos 6º e 7º anos, é comum a existência de alunos 

em trânsito, que permanecem no Rio de Janeiro por apenas dois anos em razão de o 

pai militar estar realizando curso de aperfeiçoamento e ser, posteriormente, 

transferido para outra área do Brasil. Isto se refletiu, de forma contundente, nas 

entrevistas individuais no momento em que era buscada na narrativa do aluno a 

relação de identidade com o local onde ele vive atualmente. 

Com relação à moradia, a maioria se localiza nos bairros das zonas norte, sul 

e oeste do município do Rio de Janeiro, boa parte correspondendo a áreas militares, 

como Sulacap, Vila Militar e Urca. Essa realidade também se refletiu no depoimento 

dos alunos entrevistados presencialmente sobre sua relação com o restante da 

cidade. 

Sobre hábitos de leitura e escrita, a quase totalidade gosta de aventura, ficção, 

histórias em quadrinhos e mangá, refletindo hábitos comuns aos jovens dessa faixa 

etária. Vale destacar que, em geral, essa leitura é feita por meio de livros ou revistas 

impressas, mas cerca de metade desses indivíduos também o faz em dispositivos 

digitais, especialmente nos smartphones. As diferentes formas da prática de leitura e 

de escrita apresentaram alguns reflexos nas entrevistas, as quais revelam se os 

alunos são meros “postadores” de fotos na rede social estudada ou acrescentam 

textos de própria autoria ou de outras fontes. 

Podendo marcar várias opções de respostas, os alunos responderam, na nona 

pergunta, sobre seus hábitos de escrita. Dentre os integrantes da pesquisa online, um 

pouco mais da metade afirmou gostar de escrever em sites de bate-papo (chat) e em 

redes sociais. As formas tradicionais de escrita surgem de forma pulverizada, mas não 

constitui uma realidade menos importante, uma vez que uma minoria pouco 

significante diz não gostar de escrever. Observa-se também que, em torno de vinte 

por cento dos alunos, há aqueles que também escrevem cartas, redigem uma agenda 

ou mantêm um diário.  

A participação majoritária dos alunos nas redes sociais como espaço da prática 

de escrita é importante na verificação das mensagens que acompanham as fotografias 

postadas no Instagram. 

A última pergunta do questionário procura observar como o sujeito ocupa seu 

tempo livre. Nas diversas opções que puderam escolher, a maioria apontou que gosta 
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de ouvir música, ir ao cinema ou shopping. Numa proporção que chega à quase 

totalidade dos sujeitos, foi marcado que assistem à televisão ou acessam a internet. 

Um pouco mais da metade deles prefere visitar amigos ou praticar atividades ao ar 

livre (algum esporte, praia etc.). Uma minoria frequenta alguma igreja ou templo. 

Esses dados permitem ao professor observar que, nos hábitos de lazer, há uma 

participação preponderante das diversas mídias no seu cotidiano. De forma indireta, 

é possível também verificar a questão da mobilidade nos itens que tratam de 

atividades outdoor. As entrevistas irão aprofundar o papel das cercanias e do restante 

da cidade na construção do conceito de lugar, uma vez que se percebeu que muitos 

alunos se deslocam pouco no seu dia a dia. 

O Anexo 02, por sua vez, contém as perguntas e respectivas tabulações 

relativas ao segundo questionário (O uso das TIC no cotidiano), que visa a observar 

como se dá o acesso à internet no dia a dia do aluno por meio de smartphone, bem 

como o acesso e uso da internet especificamente no contexto das redes sociais. 

Na primeira pergunta, verifica-se como o sujeito consegue ter acesso à internet 

em seu smartphone. Apenas 4,3% dos alunos possuem pacote de dados em seu 

dispositivo, ou seja, acessam a internet com independência em qualquer local. 44,4 

dependem exclusivamente da disponibilidade de wifi no ambiente, sendo que metade 

utiliza pacote de dados associado ao wifi. Uma vez que o colégio não oferece esse 

tipo de sistema para os alunos, é nas suas residências que a maioria acessa a internet. 

Isso denota que há algum controle parental sobre esses jovens no acesso à rede, mas 

não, necessariamente, sobre o conteúdo presente na navegação online. De qualquer 

forma, este perfil de acesso é um facilitador para os alunos que utilizam as redes 

sociais e contribui para que o professor possa buscar algumas informações sobre os 

hábitos e visões de mundo que sirvam de base para o planejamento das aulas, 

especialmente sobre a construção dos conceitos fundamentais da Geografia. 

A segunda questão foi descartada da tabulação e das análises, pois ocorreu 

inconsistência na forma como os alunos responderam e tratava do tempo que cada 

indivíduo dedicava do seu dia ao acesso à internet. 

No terceiro item do questionário, pergunta-se quais sites, plataformas ou redes 

sociais os sujeitos acessam ou de quais eles participam com mais frequência. Dentre 

as várias opções que puderam assinalar, a grande maioria prefere assistir a vídeos 

ou clipes musicais em plataformas com o YouTube. Mais da metade dos alunos 

participa das redes sociais e, neste conjunto, cerca de cinquenta por cento utilizam 
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aplicativos de compartilhamento de fotos, como o Instagram. Este último dado foi 

utilizado como critério para selecionar os alunos participantes das entrevistas 

presenciais. 

Na quarta pergunta, foi indagado se os alunos tiram fotos com seus 

smartphones e as postam nas redes sociais. Um pouco mais da metade diz que 

pratica este hábito com alguma frequência. Este dado é importante tanto para esta 

pesquisa quanto para um professor de Geografia em suas atividades didáticas, pois 

oferece um farto material para o conhecimento da realidade do aluno a partir das 

narrativas dele próprio. 

Sobre os tipos de fotos que os entrevistados postam nas redes sociais em geral, 

a quinta pergunta permitia que eles marcassem sua ordem de preferência. A maioria 

prefere a publicação de selfies (fotos de si mesmos), seguida de situações do 

cotidiano (família, amigos e paisagens).  

Do sexto item em diante, as perguntas são voltadas para os alunos que utilizam 

o Instagram. Quase todos eles publicam fotos ao longo da semana, conforme pôde 

ser verificado por meio do sexto item. Esta informação reforça a importância dessa 

rede social na vida desses indivíduos, uma vez que suas postagens são visualizadas 

apenas pelos seus seguidores, caso sua página esteja configurada no modo privado, 

ou também por curiosos, caso seu perfil seja público. Neste ambiente virtual, há uma 

troca de informações, opiniões e mensagens curtas que contribuem para a 

interatividade entre as pessoas. A sétima pergunta é complementar a esta, e revela 

que um pouco mais da metade dos alunos configura sua página como pública. 

A oitava pergunta, também específica sobre os alunos participantes do 

Instagram, pede que eles assinalem os tipos de fotos que mais postam nessa rede 

social. Na tabulação, percebeu-se que permanecem as mesmas proporções 

assinaladas no item 5. Nas entrevistas presenciais, nas quais os sujeitos tiveram a 

oportunidade de escolher duas imagens para mostrar ao pesquisador, foi aconselhado 

que se evitassem as selfies. Isto constitui uma ação importante, uma vez que fotos 

sobre o meio que cerca o indivíduo era decisivo para a busca de narrativas sobre a 

questão do lugar. Surpreendentemente, em uma das entrevistas, um dos sujeitos 

selecionou duas de si mesmo, embora afirmasse que nem todas as fotos da sua 

página no Instagram eram selfies. Tal situação terá uma subseção especial na análise 

das narrativas. 
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As hashtags constituem uma ferramenta comum às principais redes sociais e é 

fundamental para que fotos, textos e memes sejam visualizados por um número maior 

de pessoas. No item 8 do questionário online, observou-se que pouco mais da metade 

costuma colocar hashtags junto às suas fotos, sendo ainda uma prática pouco comum 

nesta faixa etária. Boa parte dos alunos interage com as outras pessoas integrantes 

dessa rede social, segundo foi observado no item 10 do questionário. As hashtags e 

os comentários que aparecerem junto às fotos também constituirão parte do diálogo 

entre sujeito e pesquisador nas entrevistas presenciais. 

 

 

4.2 O PERCURSO DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS 

 

4.2.1 Os sujeitos nas entrevistas 

 

A totalidade dos alunos do sexto ano (120 indivíduos) participou das duas 

pesquisas online sobre dados socioculturais e uso da internet. Deste total, trinta e um 

declararam possuir Instagram ativo e foram convidados a participar das entrevistas 

individuais. Ao longo do processo de divulgação da minha pesquisa entre eles e da 

entrega das autorizações, treze alunos não manifestaram interesse ou não obtiveram 

a concordância de seus responsáveis.  

As entrevistas ocorreram na sala da coordenação da seção de informática, à 

tarde, no período correspondente ao segundo turno de aulas das terças-feiras. Havia 

um notebook com acesso à internet para uso do aluno e armazenagem das fotos 

selecionadas, bem como uma câmera com tripé. O vídeo foi filmado e salvo em uma 

mídia de DVD. Uma pessoa acompanhou cada entrevista como testemunha (ora a 

coordenadora do sexto ano, ora a supervisora escolar). As entrevistas duravam entre 

10 e 15 minutos.  

Como já foi descrito anteriormente, as perguntas da entrevista tiveram um 

caráter semiestruturado e buscou-se criar um ambiente respeitoso que deixasse o 

sujeito confortável e à vontade para dialogar comigo a partir das fotos selecionadas 

por ele. Onze alunos participaram voluntariamente da pesquisa: três meninos e oito 

meninas, com idades entre onze e treze anos. Outros meninos manifestaram desejo 

de participar, mas estavam envolvidos em treinos esportivos. 
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Todos os alunos demonstraram desenvoltura no manuseio do notebook e no 

acesso à página pessoal do Instagram. Com exceção de um, todos os outros têm sua 

página pessoal como pública, 

Nos quadros das próximas páginas, segue uma breve apresentação de cada 

sujeito da pesquisa. Seus nomes foram modificados a fim de se manter sua 

privacidade, conforme as regras estabelecidas pelo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado pelos responsáveis. Foi colocado o local de nascimento, de 

moradia e referência familiar no perfil de cada um, dados esses fundamentais na 

condução das entrevistas e na análise das narrativas. Também é citado um trecho da 

entrevista, cuja fala do sujeito demonstra um aspecto representativo sobre a sua 

percepção de “lugar”. A primeira foto de cada quadro foi tirada no momento da 

entrevista. As outras duas foram obtidas do Instagram e apresentadas pelos sujeitos 

para mim. Faço uma breve descrição de cada uma destas imagens. O título de cada 

foto foi criado pelo próprio sujeito e foi, também, objeto de discussão durante o diálogo.  

 

 

Marília  

É carioca, mora na Vila Militar e filha de militar. 

Foto 1: “Meu Aniversário” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Está numa festa, ao redor de 
um bolo, cercada de amigas. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 

Foto 2: “Minha viagem” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro num dia ensolarado. Está em 
pé e de lado, enrolada numa canga, numa 
praia, olhando para o chão. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 
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Carla  

Nasceu em Santa Maria (RS) e mora na zona sul da cidade. É filha de militar. 

Foto 1: “Viagem” 
 

 
 

Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. A aluna está vestida com 
roupas descontraídas; está em pé (corpo 
inteiro), de costas para um castelo de um 
parque temático em destaque. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 22 de maio de 2018. 

Foto 2: “Virada do ano” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: selfie tirada 
por um terceiro (parente) de um grupo de 
familiares, com a aluna misturada entre 
eles, em ambiente festivo, na praia, 
durante a noite. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 22 de maio de 2018. 

 

 

Emília  

É carioca, mora na zona oeste da cidade e filha de militar. 

 
Foto 1: “WINX” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Meninas, incluindo a aluna, 
com roupas informais bem parecidas. 
Estão em um estacionamento de um 
condomínio residencial, posicionadas na 
frente de um jardim. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 

 
Foto 2: “Eu” 
  

 
 
Descrição do pesquisador: foto em preto 
e branco, tirada por um terceiro. A aluna 
está vestindo roupas informais e está 
sentada no chão, embaixo de uma mesa 
suspensa, num canto de um salão. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 
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João  

É carioca e mora na zona norte da cidade. É filho de civis. 

Foto 1: “Aniversário do CMRJ” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Uniformizado (gala), está 
posicionado em frente ao campo de futebol 
e de hipismo do colégio. 
Foto apresentada pelo aluno ao 
pesquisador em 22 de maio de 2018. 

Foto 2: “Competição Carlos losso” 
  

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada 
por um terceiro. Está em um pódio 
(primeiro lugar) numa quadra esportiva, 
com outros competidores de caratê e o 
treinador ao lado deles. 
Foto apresentada pelo aluno ao 
pesquisador em 22 de maio de 2018. 

 
 

Roberta  

É carioca de nascença, mas viveu em outras partes do país desde pequena. Mora no 
bairro Zona Norte da cidade. É filha de militar. 

Foto 1:  “Família completa pela última 
vez”  
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Está cercada por um 
número grande de familiares em um 
quintal, com a avó no centro do grupo. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 

Foto 2:  #melhorgrupodeamigosdomundo  
 

 
 
Descrição do pesquisador: está num 
auditório, sentada no chão, fazendo selfie 
com um grupo de amigos. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 
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Tatiana  

É carioca, mas viveu em Belém (PA) por dois anos recentemente. Mora na zona norte 
da cidade. É filha de militar. 

Foto 1:  “Dia de festa” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: está fazendo 
uma selfie diante de um espelho, vestida 
de forma elegante; a foto está desfocada. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 

Foto 2:  “Férias” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: selfie tirada 
num entardecer com uma praia e um 
barco ao fundo. Foi necessário editar a 
imagem para identificar os elementos 
descritos. Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 10 de abril de 2018. 

 
 
 

 

Luiz  

Nasceu em Manaus (AM) e mora na zona sul da cidade. É filho de militar. 

Foto 1:  “Vista maravilhosa” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: vista 
panorâmica da praia de Ponta Negra 
(Alagoas – RN), tirada pelo sujeito pela 
janela da casa da tia. 
Foto apresentada pelo aluno ao 
pesquisador em 3 de abril de 2018. 

Foto 2: “Amigos inxiridos” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Vestido com o uniforme do 
colégio (abrigo) e meio fantasiado, o 
sujeito está numa escada com uma 
colega. Foto apresentada pelo aluno ao 
pesquisador em 3 de abril de 2018. 
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Viviane  

É carioca e mora na zona oeste da cidade. É filha de civis. 

Foto 1: “A melhor semana” 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Está numa pista de atletismo 
cercada por outros atletas medalhados. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em  22 de maio de 2018. 

Foto 2: “O aniversário do colégio” 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Está uniformizada (gala), em 
pé e com sua mãe ao lado. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em  22 de maio de 2018. 

 
 

  

Vitoria  

Nasceu em Joinville (SC) e mora na zona sul da cidade. É filha de militar. 

Foto 1:  “Vida Boa” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada 
pela aluna. Está sentada na areia, de 
frente para a paisagem da praia num dia 
ensolarado e aparecem apenas seus pés. 
Foto apresentada pela aluna ao 
pesquisador em 3 de abril de 2018. 

Foto 2:  “Amigo Animal” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro bem próximo do sujeito. 
Uniformizada, está abraçada com um 
cavalo em frente a um dos pavilhões do 
colégio. 
Foto apresentada ao pela aluna 
pesquisador em 3 de abril de 2018. 
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Filipe  

Nasceu em Campinas (SP) e mora na cidade de Niterói. É filho de militar. 

Foto 1: “Turma 605 – 2017” 
 

 
 

Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Está uniformizado (abrigo) e 
cercado de colegas abraçados no bosque 
do colégio. 
Foto apresentada pelo aluno ao 
pesquisador em  22 de maio de 2018. 

Foto 2: “Praia Icaraí” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro. Veste um casaco de frio; está 
debruçado sobre uma mureta e olhando 
para uma paisagem à beira-mar. 
Foto apresentada pelo aluno ao 
pesquisador em  22 de maio de 2018. 

 
 

Vania  

Nasceu em Campinas (SP) e mora na EPV (Edifício Praia Vermelha – residência de 
militares em trânsito no Rio de Janeiro) – bairro da Urca. É filha de militares. 

Foto 1: “Eu” 
 

 
 

Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro bem próximo ao sujeito. Está 
de biquíni, sozinha, à beira-mar. Está sem 
óculos. 
Foto apresentada ao pesquisador em  22 
de maio de 2018. 

Foto 2: “Risadas” 
 

 
 
Descrição do pesquisador: foto tirada por 
um terceiro bem próximo ao sujeito. 
Elegante, faz uma pose engraçada com a 
língua para fora. Está sem óculos. 
Foto apresentada ao pesquisador em  22 
de maio de 2018. 

 



    78 

 

É importante acrescentar que apenas dois alunos são filhos de civis dentre os 

onze entrevistados. Coincidentemente, é a mesma proporção na composição de cada 

turma do sexto ano do Colégio Militar. Os alunos civis ingressaram no colégio via 

concurso. Dos alunos filhos de militares, apenas três têm residência fixa no Rio de 

Janeiro. Os demais moram na Urca (no EPV) provisoriamente, pois seus pais estão 

neste município participando de algum curso que os capacitará para uma futura 

promoção nas forças armadas. Essas características têm profundo impacto na relação 

desses alunos com a cidade e na sua percepção de lugar, fatos que foram 

corroborados nas suas falas durante as entrevistas. 

 
É importante acrescentar que apenas dois alunos são filhos de civis dentre os 

onze entrevistados. Coincidentemente, é a mesma proporção na composição de cada 

turma do sexto ano do Colégio Militar. Os alunos civis ingressaram no colégio via 

concurso. Dos alunos filhos de militares, apenas três têm residência fixa no Rio de 

Janeiro. Os demais moram na Urca (no EPV) provisoriamente, pois seus pais estão 

neste município participando de algum curso que os capacitará para uma futura 

promoção nas forças armadas. Essas características têm profundo impacto na relação 

desses alunos com a cidade e na sua percepção de lugar, fatos que foram 

corroborados nas suas falas durante as entrevistas. 

 
 

4.3 CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS E ANÁLISE DAS NARRATIVAS 

 

As entrevistas foram conduzidas de forma a estimular o sujeito, com base nas 

fotografias digitais por ele escolhida no seu Instagram, a discursar sobre a sua relação 

com aquilo que, no meio em que vive, lhe esteja mais próximo numa escala crescente: 

a residência, o bairro, o colégio, o espaço de lazer e a cidade.  

Assumi, ao longo desse processo investigativo, o duplo papel de um analista 

de conteúdo durante a entrevista. Ao mesmo tempo em que eu era um receptor 

normal, procurava, também, e principalmente, entender o sentido da comunicação ou, 

nas palavras de Bardin (2011, p. 47), “desviar o olhar para uma outra significação”. A 

busca por esta significação girou em torno do eixo central desta pesquisa, que trata 

da construção do conceito de lugar, que se apresenta de forma explícita e implícita na 

fala do sujeito. Como forma de registro dos “implícitos” (Bardin, 2011), a transcrição 
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que eu próprio produzi a partir das entrevistas gravadas em vídeo também contou com 

minhas anotações pessoais que descreveram, junto às falas, a forma como o aluno 

me olhava, balançava a cabeça, ria, era irônico ou triste. Os momentos de silêncio 

também ficaram registrados nas transcrições. 

A construção das categorias perseguiu a sistemática metodológica proposta 

por Laurence Bardin, segundo a qual 

A categorização é uma operação de classificação de elementos 
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 
reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 
previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes as quais 
reúnem um grupo de elementos (...) sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes 
elementos. O critério de categorização pode ser semântico (categorias 
temáticas), sintático, léxico e expressivo. (BARDIN, 2011, p. 147) 

 

Os critérios adotados nesta pesquisa para a criação de categorias de análise 

dos discursos dos alunos, em busca de narrativas acerca da ideia de lugar, são de 

base temática. Uma vez que esta investigação tem como fonte de informações as 

falas dos sujeitos ao longo das entrevistas não diretivas, a análise das narrativas 

obedecerá a uma análise temática de cunho transversal, ou seja, 

 
recorta o conjunto das entrevistas por meio de uma grade de 
categorias projetada sobre os conteúdos. Não se tem em conta a 
dinâmica e a organização, mas a frequência dos temas extraídos do 
conjunto dos discursos, considerados dados segmentáveis e 
comparáveis. (BARDIN, 2011, p. 222) 

 

Assim, lugar torna-se central na construção das categorias, uma vez que 

constitui, no arcabouço teórico que sustenta esta investigação, o ponto de partida para 

a construção de conceitos geográficos mais complexos, como território e espaço 

geográfico, de modo a contribuir para que o aluno realize, de forma autônoma e 

cidadã, a leitura da espacialidade do real (CAVALCANTI, 2013a; STRAFORINI, 2008).  

Extrapolando o viés aparentemente locacional de alguns títulos das categorias 

de análise que serão apresentados a seguir, eles não são estanques entre si ou lidos 

separadamente, considerando que o lugar de convivência do sujeito é a sua realidade 

concreta, e a questão local e a global estão presentes de forma interdependente, 

constituindo uma totalidade (MASSEY, 2009; STRAFORINI, 2008).  
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Uma das categorias não remete, de forma imediata, ao aspecto temático central 

das análises, pois trata das relações interpessoais, mas contribui para a construção 

do conceito de lugar e será fundamental para as considerações finais desta pesquisa.  

As letras em itálico que aparecem nas transcrições são anotações, 

observações e explicações feitas por mim no contexto do discurso oral ou do gestual 

de cada entrevistado. Nas subseções a seguir, alguns trechos do discurso de cada 

aluno aparecem em destaque para ilustrar as narrativas emergentes sobre a questão 

do lugar, as quais são objeto desta pesquisa. 

Foram construídas cinco categorias (vizinhança, cidade, locais onde já morou, 

colégio e amizades), cuja análise será apresentada em sequência.  

 

4.3.1 Vizinhança  

Nesta categoria, agruparam-se as falas que expressam como o sujeito vê ou 

se relaciona com o entorno de sua residência.  

Entende-se aqui por vizinhança um espaço que abarca tanto os elementos 

físicos que cercam o indivíduo (residências, ruas, praças etc.) quanto os atores sociais 

que nele vivem ou trabalham. É palco privilegiado para que a maioria dos elementos 

relacionados à construção do conceito de lugar (identidade/identificação, 

pertencimento/ligação, empatia, acolhimento, familiaridade, amizade, conhecimento, 

convivência e divertimento) se manifestem.  

Dos onze alunos participantes das entrevistas individuais, apenas dois (João e 

Viviane) não são filhos de militares. Estes são cariocas e residem na mesma região 

da cidade desde pequenos. Roberta e Tatiane são filhas de militares e vivem em 

bairros tradicionais da cidade (Ilha do Governador e Benfica, respectivamente) e não 

possuem a perspectiva de mudarem de cidade. Marília é filha de militar, carioca, e 

mora na Vila Militar. Os demais vivem uma situação transitória na cidade, já que seus 

pais serão brevemente transferidos para outras partes do país e moram em áreas 

militares (Edifício Praia Vermelha, residência de militares em trânsito no Rio de 

Janeiro, mais conhecido como EPV; e Vila Militar). Essas realidades se traduzem na 

fala dos alunos sobre as relações com a vizinhança e, notadamente, com o restante 

da cidade (este fato será tratado na próxima subseção).  

Os depoimentos acerca da relação sujeito com a vizinhança serão agrupados 

de acordo com a região da cidade onde cada criança mora com sua família (militar e 

não militar) e analisados individualmente. 
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- Alunos moradores de regiões militares na cidade  

Vania vive transitoriamente no Rio de Janeiro (é de Campinas) e já morou em 

três residências diferentes na cidade. Atualmente, vive em um edifício militar, em 

Copacabana. Tem amizade com uma menina que conheceu quando morava no EPV, 

que é sua referência de vizinhança. Mas demonstra possuir boa afinidade com o bairro 

atual (“eu curto mais Copacabana. (...) As coisas são mais perto; eu acho mais fácil 

pra vir para o colégio; é mais calmo, pego o metrô; e eu gosto de lá, o clima é bom”). 

Marília mudou-se recentemente para a Vila Militar, segundo ela, por questões 

de segurança (“antes de eu mudar pra um apartamento, era tipo um paraíso; você 

podia andar na rua tranquilo”). Na foto do Instagram, de uma festa com amigas, ela 

aponta que uma delas é sua vizinha e referência de identificação com a Vila. Ao 

mesmo tempo, chama a atenção para outras amigas, referências da rua onde antes 

vivia, o que prova que ela não perdeu os laços com aquela região. Como parte do seu 

cotidiano na Zona Oeste, faz um curso de inglês no Valqueire, vai a um restaurante 

na mesma área e frequenta o Shopping Sulacap, que é bem próximo à Vila Militar.  

Luiz mora no EPV e está temporariamente no Rio de Janeiro. Comentou que 

gosta da vizinhança do bairro da Praia Vermelha (Urca), principalmente pela questão 

da segurança. Em oposição à Tijuca, onde se localiza o Colégio Militar, o bairro da 

Urca lhe dá mais segurança, pois, segundo ele, é “seguro, negócio de tiro, disso ou 

aquilo, é no EPV mesmo”. Em contraposição, no mesmo depoimento ele completa: 

“Mas seguro, se eu me sinto feliz, pra mim não importa o lugar, me importa é estar 

perto das pessoas que eu gosto”. Ele é um indivíduo com pouca idade, que já morou 

em várias cidades do país e, diante da primeira foto que exibiu sobre a Praia Negra 

(Natal – RN), onde vivem seus tios, demonstrou que se sente bem onde estiverem 

seus amigos e parentes. 

Carla também mora no EPV e está há pouco tempo no Rio. Nasceu em Santa 

Maria (RS), mas viveu mais tempo em João Pessoa (PB). Ao comparar a antiga cidade 

com a atual, ela cita a questão da segurança como diferencial (“lá é mais seguro e 

tem hospital; hospital público é mais cuidado; eles preservam mais”). Demonstrou, ao 

longo da entrevista, que tem seu cotidiano limitado ao bairro militar e à casa de outros 

parentes que moram no município. A vizinhança é pouco determinante nas suas 

relações com o espaço. Mas afirma que gosta de alguns atrativos que a cidade oferece 

(“ah, é uma cidade grande, não é? Tem praia, tem shopping; tudo o que a gente 

necessita”).   
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Vitoria vive no Rio há quatro anos e nasceu em Joinville (SC). Mora no Forte 

São João, zona militar bastante próxima ao EPV. Na primeira foto, cujo título é “vida 

boa”, ela mostra a praia particular do exército que banha essa área, descreve um 

prédio residencial próximo, que é onde ela habita. Relata ter, ali, uma vida social 

intensa com as pessoas de sua idade. Ao ser indagada sobre se ela se sente 

confortável em fotografar-se naquela área, respondeu: “gosto”. Na segunda foto, num 

ambiente que significa segurança para ela, aparece abraçada com um cavalo do 

Colégio Militar.  

- Alunos moradores de áreas não militares da cidade 

Roberta mora na Ilha do Governador, em uma área não militar. Apesar de ser 

carioca, viveu pouco tempo na cidade ao longo da sua vida, em função da carreira 

militar de seu pai, e retornou recentemente. Viveu em seis estados diferentes. As duas 

fotos que mostrou eram de ambientes internos (festa em família e evento com 

amigas). Ela relatou que o que a deixa mais confortável não é o local em si, mas a 

companhia dos familiares. Não citou espontaneamente qualquer parte da cidade como 

preferida. A vida itinerante dessa jovem teve como consequência esta dificuldade em 

ter um espaço físico determinado como referência de identidade e de lugar. Filipe, 

filho de militar, é de Campinas (SP) e mora há um ano e meio na cidade de Niterói, 

num bairro de classe média. Nos dias úteis, portanto, transita entre duas cidades. Ao 

ser arguido sobre com qual delas ele se identifica mais, aponta Niterói. Apesar do 

pouco tempo em que vive no estado do Rio de Janeiro, é bem familiarizado com as 

cercanias da sua residência (“eu ando tudo a pé; tem mercado, tem padaria lá do lado 

e sempre vou lá”). Frequentador assíduo da praia de Icaraí, demonstrou seu carinho 

na segunda foto que exibiu, na qual está debruçado sobre um muro admirando o mar. 

A facilidade de mobilidade e o grau de segurança maior que Niterói lhe oferece foram 

elementos facilitadores do reconhecimento rápido das cercanias de sua casa e da 

sensação de sentir-se identificado com o local. 

João é filho de pai civil, nasceu no Rio de Janeiro e sempre viveu no bairro da 

Tijuca, bem próximo ao Colégio Militar. Não exibiu foto do bairro, mas demonstrou que 

sua vizinhança extrapola os limites da zona norte da cidade. A segunda fotografia do 

Instagram, que ele apresentou com orgulho, retrata a premiação conquistada no judô, 

em uma academia localizada em Botafogo, zona sul do Rio. Disse que não conhece 

os vizinhos. Ao ser questionado sobre esse fato, ele responde: “acho que, pelo fato 

de eu morar em apartamento, mesmo”. E concordou comigo ao afirmar que ele se 
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sente isolado. Apesar dessa situação, frequenta as cercanias do bairro com amigos e 

colegas de colégio, especialmente o shopping center. João demonstra que vizinhança 

não significa aquilo que está ao lado da porta de sua casa, mas as relações que 

construiu com outros indivíduos da mesma faixa etária no ambiente escolar e 

esportivo. Sorriu efusivamente quando eu brinquei com o bairrismo dos tijucanos, e 

afirmou: “é o melhor bairro!” 

Viviane também é filha de civil, carioca e mora, desde pequena, num 

condomínio de edifícios em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. É nos limites 

dos muros dessa área residencial que ela estabeleceu seus laços de vizinhança 

(“bastante gente mora lá. E tenho vários amigos da minha idade”). No entanto, 

frequenta outras partes desse imenso bairro da cidade e está bem familiarizada com 

ele. 

Emília, mesmo sendo filha de militar, sempre morou em regiões não militares 

da cidade. Quando pequena, sua residência ficava em Campo Grande, zona oeste, e 

mudou-se há pouco tempo para Bangu, na mesma região, mas bastante distante de 

onde vivia. No bairro atual, apesar de gostar muito da sua casa, tem poucas afinidades 

e só conhece o shopping principal dessa área. As duas fotos exibidas estão 

relacionadas a Campo Grande (ela e suas amigas num condomínio; e ela num salão 

de festas da igreja de lá, que ainda frequenta). A aluna demostra dificuldade de 

adaptação à nova realidade ao afirmar: “Eu fico na minha casa mesmo. Eu não saio. 

(...) Não tenho interesse”. 

Tatiana mora em Benfica, zona norte da cidade. É carioca e filha de militar. 

Morou apenas por dois anos em Belém (PA). Disse que mal sai de casa, limitando-se 

a ir da casa ao colégio e, nos fins de semana, a um shopping próximo a sua residência 

(“é que não ando muito pela cidade; eu não saio muito de casa pra conhecer outros 

lugares”). As duas fotos que exibiu não mostram, com nitidez, um local específico, 

sendo selfies, apesar de eu tê-la advertido para evitar mostrar imagens desse tipo.  

Os temas que ficaram mais evidentes nas falas da maioria dos sujeitos foram 

a questão da segurança, o hábito de frequentarem shoppings e a pouca mobilidade 

urbana. Estes serão aprofundados em outras subseções. 

Sobre a relação com a vizinhança, especificamente, observou-se que os alunos 

que moram em áreas militares estabelecem poucas relações com as áreas adjacentes 

e até com o restante da cidade. O caráter temporário de permanência na cidade, em 

função da carreira dos pais, também reforça a dificuldade desses indivíduos de 
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buscarem conhecer melhor as cercanias e, portanto, os sentidos de identidade, 

conhecimento e pertencimento com os espaços físicos e seus atores sociais. O medo 

da violência urbana é outro fator que também inibe essa busca. 

 
4.3.2 Cidade  

 Nesta categoria procurou-se, na fala dos alunos, a referência à cidade atual 

onde moram (dez vivem no Rio de Janeiro e um em Niterói). 

Em razão de termos no grupo de entrevistados muitos alunos que moram 

temporariamente na cidade do Rio de Janeiro, observou-se, por parte deles, pouca 

afinidade com o conjunto deste grande espaço urbano. Para alguns, seu 

conhecimento sobre a cidade encontra-se nas cercanias das áreas militares onde 

vivem. Por sua vez, no conjunto dos sujeitos, um elemento comum sobre seus hábitos 

de lazer, consumo e socialização ficou evidente na maioria das falas: a ida frequente 

a um shopping center. Esta situação será aprofundada mais à frente.  

A cidade é um dos palcos mais importantes na leitura espacial da realidade, 

pois nela a questão do local e global se realiza para além do bairro em que o indivíduo 

mora e do colégio onde estuda e se socializa nos dias úteis. O reconhecimento dos 

elementos que constituem o espaço urbano é essencial no processo de construção 

do conceito de lugar. Segundo Bartoly (2013, p. 67-68), “mais do que uma área 

específica do mundo, o lugar torna-se um importante nó em uma rede mundial de 

fluxos econômicos, políticos e culturais 

Apresentaremos, a partir das entrevistas, trechos das falas dos sujeitos que 

procurem externar o modo como cada um deles se relaciona com o espaço urbano 

em que mora no momento. 

João, filho de pais civis, também carioca e morador da Tijuca (“com orgulho”, 

segundo ele), aponta uma opinião semelhante à de Marília: “Se não fossem os 

assaltos, seria a melhor cidade do mundo, com certeza!” Viviane, carioca e também 

filha de civis, mora no grande bairro de Jacarepaguá. Ao ser questionada sobre como 

era a sua relação com a comunidade (referia-me ao condomínio onde residia), ela 

entendeu que eu falava sobre as favelas do bairro e expressou uma fisionomia de 

reprovação. Quando eu disse que se tratava de outra coisa, ela comentou: “Eu gosto 

de lá, eu moro perto do centro (ela confirma que é a Freguesia, região mais importante 

do bairro). Tem shopping perto. Fica perto da Barra, que tem muita coisa pra fazer (é 

onde ela vai ao cinema e encontra os amigos)”. 
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Por sua vez, perguntei a Marília, que é carioca e moradora da Vila Militar, se 

ela se identifica com o Rio de Janeiro. Ela olha para o alto e demora um pouco para 

responder. Em seguida ela afirma que onde ela morava, um bairro tradicional da zona 

oeste, antes era bom, mas “começou a ficar muito perigoso e tive que sair de lá junto 

com a minha mãe”.  

Vitoria mora no Forte São João e tem toda a sua vida social naquela área. 

Perguntei se ela tira fotos da cidade e ela disse que sim, “só de locais bonitos, mas 

sem o meu rosto”. Justifica essa atitude dizendo: “Eu acho perigoso”. Sente-se pouco 

segura em relação às outras partes da cidade ao relatar que não gosta de fotografar 

os pontos turísticos que já visitou (Museu do Amanhã, Pão de Açúcar, Corcovado e 

Cristo Redentor) com o seu rosto aparecendo, ao contrário das fotos que tira na cidade 

natal Joinvile. 

Roberta, apesar de ser carioca, passou a maior parte da vida em outras regiões 

do Brasil. Sente-se feliz por estar de volta e demonstra isso numa foto com todos os 

parentes, mas, ao mesmo tempo, ainda tem dificuldades de sentir-se à vontade na 

terra natal. Não mostrou nenhuma foto ao ar livre e justifica, estranhamente: “não 

gosto muito de lugar cheio de árvores e tudo mais. (...) Esse negócio de ver árvore me 

deixa entediada”. Busquei uma explicação razoável sobre isso, mas não obtive 

sucesso.  

Emília, filha de militar, é uma carioca bastante reclusa com sua família e limita-

se a ir ao colégio ou ao shopping próximo à sua casa na zona oeste da cidade. 

Questiono o fato de quase não sair de casa, e ela se justifica; “não tenho interesse”. 

Tatiana tem um status de vida semelhante ao de Emília e afirma que só frequenta o 

shopping. Perguntei se ela ia à praia, mas não soube dizer o nome nem informar em 

qual parte da cidade ficava a praia.  

“Topofilia” (TUAN, 1980) é um conceito que concerne à relação de afeto que o 

indivíduo estabelece com o lugar. Isto nos remete às falas de Roberta e Emília, 

especialmente as que estão supracitadas, as quais demonstram certa dificuldade de 

estabelecerem laços de pertencimento com a cidade, mesmo sendo cariocas. Isto 

pode operar, em suas mentes, construções fragmentadas do conceito de lugar. Na 

medida em que um professor de Geografia detecta tal situação em seus alunos, 

sugerimos que seja realizada alguma atividade que leve o discente a expressar o 

porquê dessa postura. Isso poderia se constituir como um ponto de partida para se 

explorar o ambiente que cerca esse aluno e ampliar as possibilidades de construção 
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do conceito de lugar numa escala mais abrangente, não apenas circunscrita aos 

ambientes familiar e escolar. 

Carla, filha de militar e morando temporariamente no Rio de Janeiro, comentou 

sobre o que ela acha de positivo nesta cidade: “É grande, né! Tem (...) tudo o que a 

gente necessita. Luiz, por sua vez, irá mudar-se mais uma vez de cidade a qualquer 

momento em função da carreira de seu pai. Demonstra ser um menino desprendido. 

Não declarou preferir qualquer uma das cidades em que já viveu.  

Filipe é o aluno morador de Niterói e vai de ônibus escolar do CMRJ todos os 

dias para o Rio estudar. Dentre as duas cidades, afirma que gosta mais de Niterói e 

justifica: “lá é bom”. Niterói é uma das cidades do Brasil com maior IDH, segundo o 

IBGE. E, apesar de a violência ter aumentado nos últimos anos na periferia, ainda é 

considerada uma das mais seguras do estado do Rio. Isto se concretiza na fala do 

aluno, pois, apesar de morar temporariamente lá, sente-se identificado e à vontade 

com o local. 

A questão da segurança é recorrente na fala dos alunos e até nos seus 

silêncios. Trata-se, portanto, de um assunto bastante relevante e que afeta a relação 

desses indivíduos com a cidade. Afeta também a mobilidade urbana, uma vez que 

algumas declararam deslocar-se apenas entre casa e colégio em ônibus oficiais do 

colégio, ou entre casa e shopping. Isto fica ainda mais evidente quando eu solicitei 

àqueles que já se mudaram várias vezes de cidade ou de bairro em sua vida, que 

dissessem o que acham dessas diferentes localidades. As respostas serão relatadas 

na subseção a seguir. 

Sobre a preferência da ida ao shopping com frequência, além da questão da 

segurança que esse espaço fornece a esses jovens e do conforto para seus pais, 

representa também uma tendência comum do comportamento dos habitantes das 

médias e grandes cidades do Brasil e da América Latina. Beatriz Sarlo, crítica social 

e ensaísta argentina, em sua obra Cenas da Vida Pós-Moderna, analisa o impacto da 

cultura do consumo na vida dos indivíduos e observa que as grandes cidades latino-

americanas passam por um processo de “angelinização”, ou seja, semelhantemente 

à cidade norte-americana de Los Angeles, estão ficando sem um centro. Segundo ela, 

as pessoas não vão mais ao centro, e os bairros ricos configuram seus próprios 

centros, mais limpos, seguros e ordenados, como é o caso dos grandes condomínios 

residenciais próximos a um shopping center, o novo centro por excelência.  
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Sarlo (1997, p. 14) atesta que o shopping center “é um simulacro de cidade de 

serviços em miniatura, onde todos os extremos do urbano foram liquidados”. Continua 

sua reflexão, na mesma obra, afirmando que estes centros comerciais se constituem 

como uma “cápsula espacial acondicionada pela estética do mercado” (p. 15). A 

autora completa: 

 
Assim, o shopping produz uma cultura extraterritorial da qual ninguém 
pode se sentir excluído: (...) a própria extraterritorialidade do shopping 
admite seu ingresso, num curioso paradoxo de liberdade plebeia. 
(SARLO, 1997, p. 20) 

 
Consideramos que a extraterritorialidade proporcionada pelo shopping center 

pode estabelecer disrupções na relação do indivíduo com a cidade. Muitos alunos 

deixaram claro que sua vida de consumo, lazer e social ocorre dentro desses espaços. 

Entre casa, colégio e shopping, a cidade parece não existir em muitas das narrativas 

apresentadas. Cabe ressaltar, ainda, a situação das alunas que relataram que quase 

não saem de casa e só frequentam o shopping do bairro. Sobre esse aspecto da vida 

na cidade, Sarlo (1997, p. 106) adverte que  

O bairro deixa de ser o território de uso e pertencimento, porque seus 
habitantes seguiram o contraditório processo duplo de transpor todas 
as fronteiras, tornando-se público audiovisual, e ao mesmo tempo ficar 
cada vez mais encerrado dentro das suas casas.  

Observamos que se trata de uma problemática importante a ser explorada pelo 
professor de Geografia no contexto da construção do conceito de lugar. 

 

4.3.3 Locais onde já morou 

Vários dos alunos entrevistados já viveram em outras partes do Brasil ou em 

outros bairros da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, nesta categoria, procurou-se 

agrupar as falas relativas a essas localidades. 

Esta categoria foi construída a partir da necessidade de se verificar como os 

sujeitos, filhos de militares em trânsito, se sentem hoje no Rio de Janeiro, em 

contraponto às outras cidades ou outras localidades em que já viveram. A percepção 

de lugar também se dá entre as experiências com relação ao meio vivenciadas no 

passado e aquelas do presente. 

Carla é de Santa Maria (RS) e morou, nos últimos três anos, em João Pessoa 

(PB). É desta cidade paraibana que sente mais falta. Ela justifica: “A maioria dos meus 

amigos que eu fiz. (...) É uma cidade muito boa. Tem muitas praias. É um ponto 

turístico, mas que não é grande nem tem muita gente”. Ela completa o pensamento 
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afirmando que a segurança é também um fator importante daquela região. Vitoria 

vivencia uma situação semelhante e comenta, em relação às fotos que tira e posta na 

Instagram, que se sente mais segura fazendo isso em Joinville, cidade onde nasceu. 

Diz, ainda, que sente falta dos parentes que lá permaneceram: “meus avós, meus tios, 

primos moram lá”. 

Vania, ao contrário, gosta mais do Rio de Janeiro do que de sua cidade natal 

(Campinas – SP), mas sente falta de seus parentes: “A minha família é de lá, meus 

avós, meus tios, primos”. Filipe também é de Campinas e fez, praticamente, o mesmo 

depoimento. Mas morou também, durante dois anos, em Brasília, da qual não sente a 

menor falta, uma vez que, naquela cidade, “não tinha ninguém. Só eu, meu pai e 

minha mãe”. 

Roberta se estabeleceu no Rio de Janeiro e está feliz, tendo em vista que todos 

os seus parentes vivem nesta cidade. Mas ainda sente falta, segundo ela, “das outras 

amizades, dos outros lugares... Eu sinto falta. Elas foram importantes pra mim”. 

Emília morava numa casa no bairro de Campo Grande e mudou-se 

recentemente para Bangu. Diz que sente apenas falta das amigas, as quais são o 

destaque em uma das fotos que me mostrou. O título escolhido é muito sugestivo 

(“WINX”), pois trata-se de um desenho animado de amigas superpoderosas. 

Luiz, como já foi descrito, é desprendido com relação às cidades onde já viveu, 
como Natal ou Manaus. Ele declarou que o que mais importa são as pessoas com 
quem está. Também chamou atenção para o fato de que gosta de fotografar e postar 
imagens bonitas dos locais onde viveu ou passeou:  

 
Colocaria eu no Cristo Redentor, que eu não fui. Eu vou até colocar 
quando eu chegar em casa (ele vai contando nos dedos para 
enumerar); eu na ilha de Paquetá, eu na praia do Imbuí (praia restrita 
aos militares em Niterói), lugares em geral: praia, né? Porque eu gosto 
muito de praia. 
 

Em razão da transitoriedade territorial em que vivem, esses alunos 

demonstraram, na maioria dos depoimentos, que o que torna significante na vida 

deles, naquilo que podemos de chamar de um “lugar provisório”, mas marcante sob a 

ótica da construção do conceito central, como as cidades ou bairros que deixaram 

para trás, são as relações interpessoais, ou seja, amigos e parentes. Não menos 

importantes, no entanto, são as duas declarações das meninas que se ressentem da 

segurança e da liberdade de mobilidade de que desfrutavam nas suas cidades natais. 
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4.3.4 Colégio  

 Nesta parte, foram compilados os depoimentos que expressam os sentimentos 

e comentários dos alunos a respeito do Colégio Militar do Rio de Janeiro. 

Os sujeitos desta pesquisa apresentam uma particularidade que os diferencia 

um pouco dos estudantes de outros colégios da cidade, sejam particulares ou 

públicos. Ocorre no CMRJ uma intensa convivência entre os alunos tanto nas 

atividades acadêmicas quanto nos tempos extraclasse, aprofundando as inter-

relações pessoais, as quais extrapolam, muitas vezes, o simples coleguismo para 

amizades bastante duradouras. É comum turmas inteiras de ex-alunos participarem 

das festividades da instituição e colocarem placas de bronze nas paredes de um dos 

pavilhões para homenagear colegas falecidos ou para registrar o aniversário da 

formatura. Este fato resulta de um cotidiano letivo com uma convivência muito intensa 

entre os discentes. Ao longo dos cinco dias da semana, eles entram no colégio às 

6h30 da manhã. Saem às 12h20 em três dias da semana; às 13h05 num outro dia; e 

às 16h00 no dia de ensino integral. Na grade horária, há quatro tempos de aula de 

educação física por semana, nos quais os alunos praticam diferentes modalidades 

esportivas. No dia de aula em tempo integral, almoçam juntos. E, pelo menos uma vez 

por mês, ocorre uma manhã letiva aos sábados entre 7h00 e 12h20.  

Diante de todas essas peculiaridades, cabe analisar o Colégio Militar do Rio de 

Janeiro não apenas como um espaço educacional, mas como um espaço de formação 

de identidades e de sentimento de pertencimento no contexto da construção do 

sentido de lugar. Nesta subseção, as falas apresentam um caráter mais contundente, 

expressando, na sua totalidade, um grande afeto pelo colégio e pelas pessoas, afeto 

esse que adquire uma perspectiva de continuidade nas relações construídas, 

especialmente por aqueles alunos que moram temporariamente no Rio de Janeiro. 

- Vania é uma aluna expansiva e cheia de amigos no CMRJ. Afirmou, porém, ter 

dificuldade de relacionamento com professores e monitores, problema que está nela 

mesma. Diante dessa informação, pergunto se ela está feliz no colégio. Ela responde: 

“Tô! Eu gosto daqui”. 

- Carla, por sua vez, comenta sobre a sua relação com o colégio: “No início eu não 

queria entrar. Meu pai, que já estudou aqui, falou que ia ser bom e tal... E eu entrei. E 

depois eu comecei a amar o colégio”. 

- Marília tem fotos com os amigos que fez no colégio, mas eles não aparecem 

uniformizados. Perguntei se colocaria fotos com uniforme no Instagram (sua página é 
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pública) e ela respondeu: “No Instagram, acho que eu não colocaria. Mas tenho várias 

fotos do colégio no meu Facebook”. 

- Luiz relata como se comporta no colégio em relação aos outros colegas:  

Depende, se eu estiver na sala de aula, eu converso um pouco (fez 
um gesto de aspas, pois ele fala muito em sala) e tento prestar atenção 
na aula. Fora da sala, gosto de fazer “zoeira” com meus amigos. 
Começo a ficar mais extrovertido. Em geral, no colégio, eu sou normal. 

 

- João não é filho de militar, mas gosta de prestigiar as festividades do colégio, tanto 

que mostra, com orgulho, uma foto em que ele se encontra vestido com o uniforme de 

gala: “Eu acho que é importante vir. É só uma vez no ano e tem que prestigiar o 

aniversário do colégio”.  

- Viviane reforçou, na foto que tirou num campeonato de atletismo, que os amigos que 

conquistou no colégio extrapolam os limites físicos da instituição, uma vez que ela 

mantém contato com eles pelas redes sociais. Ela, que também não é filha de militar, 

pretende seguir carreira no exército e escreve no Instagram, em forma de legenda 

para a segunda foto, na qual também está vestida com um uniforme de gala e 

abraçada à sua mãe: “129º do aniversário deste colégio que amo tanto. 129º do 

aniversário da minha segunda casa”.  

- Vitoria, que é filha de militar, também exibe uma foto semelhante e está abraçada a 

um cavalo. Pretende completar o Ensino Médio no colégio como aluna de uma das 

turmas do Esquadrão de Cavalaria. 

- Tatiana, que é a aluna que só exibiu selfies, ocultando os locais onde estava e que 

só tem como amigos os seus primos, faz um relato curioso ao comparar o antigo 

colégio com o atual: “Porque no outro colégio todo mundo era muito avoado. Eu não 

sei, eu não me identificava muito com aquele colégio”. E pergunto a ela sobre o que 

ela mais gosta no CMRJ. Ela responde: “Eu gosto das aulas de Educação Física, que 

são variadas. A gente pode ver qual a gente quer”. 

- Filipe mostrou uma foto com colegas reunidos embaixo de uma árvore no pátio do 

colégio. A foto é do ano passado (2017) e ele aponta com quais deles mantém 

amizade, mas afirma que não perdeu o vínculo com os outros. E responde, sorridente, 

sobre o que acha do colégio: “Gosto bastante”! 

- Emília é uma menina que se limita às amizades que conquistou no antigo bairro em 

que morava. Ela vê o Colégio Militar como um espaço para ampliar esse leque. Com 
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um balançar da cabeça, concorda comigo sobre o fato de que já fez várias amizades 

novas no colégio.  

- Roberta, ao contrário de Emília, exibe, com alegria no rosto, uma foto em uma festa 

que reúne amizades de infância e as atuais do colégio, sem as distinguir por ordem 

de importância. Num depoimento bastante particular, que extrapola o que se vê nas 

duas fotos por ela apresentada, Roberta explica o diferencial que ela percebe entre o 

CMRJ e o colégio antigo:  

Uma das coisas que foram muito bem e que os outros colégios não 
fizeram foi a semana da inclusão. Eles não falavam desse assunto. E 
nisso, eu chamo muito atenção, principalmente porque na 2ª Cia eles 
botaram um garoto autista. E muita gente começou a fazer bullying 
com ele. Mas eu sinto pena e fico com ele. Os outros ficam rindo, mas 
a semana de inclusão fez a gente refletir que temos de cuidar de todo 
mundo igual, apesar das diferenças. E dizem que ano que vem vão 
botar mais gente com deficiências. Mas acho isso ótimo porque a 
pessoa, às vezes, é impedida de vir ao colégio militar porque, por 
exemplo, tem autismo, é superinteligente, tem impossibilidade de 
andar. Eu nunca vi um cadeirante aqui. E, talvez, ano que vem, possa 
aceitar. 
 

Recentemente, o Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) começou a admitir 

cadeirantes e pessoas com necessidades especiais. No entanto, ainda há uma 

resistência por parte de docentes e discentes no relacionamento com elas. A semana 

de inclusão é uma ação incentivada pela Diretoria de Educação Preparatória e 

Assistencial (DEPA), que intenta reverter este problema. O depoimento de Roberta 

demonstra que os relacionamentos interpessoais não devem estar mediados por 

preconceitos de qualquer espécie. Significa, também, mais um elemento constitutivo 

na construção do sentido de lugar. 

 

4.3.5 Amizades  

As relações interpessoais, sobretudo aquelas que se referem às diversas 

formas de amizade, expressas nas falas dos sujeitos, participam desta categoria de 

análise. 

Embora se busque, nesta pesquisa, identificar as relações interpessoais que 

contribuam para reforçar o sentimento de pertencimento/ligação na construção do 

conceito de lugar, em função das peculiaridades pessoais dos sujeitos, não podemos 

entender por amizades, aqui, necessariamente os amigos da vizinhança. Buscou-se 

também observar toda forma de relacionamento mais próxima ao sujeito com as 
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pessoas de sua idade em outros ambientes, como a que ocorre dentro dos muros do 

Colégio Militar. 

Dentre os alunos que moram em áreas militares e/ou estão temporariamente 

no Rio de Janeiro, Filipe, por exemplo, lamenta o fato de possuir, ao longo de sua 

vida, amizades curtas e efêmeras por ter mudado de cidade várias vezes. Ele 

comemora a possibilidade de cultivar novos relacionamentos com os colegas do 

colégio que utilizam o mesmo ônibus escolar: “E tem um pessoal do colégio que mora 

em Niterói. Aí, no ônibus da DE... (é como ele denomina o ônibus de transporte de 

alunos do exército). Aí tem um monte de gente que fiz amigo lá. Aí eu encontro pra ir 

ao cinema. Aí já aproveito que mora perto”. 

Vitoria, por sua vez, moradora do Forte São João, criou relações com os jovens 

desse bairro militar, inclusive com aqueles que estudam no Colégio Militar e que 

também moram lá (“muita gente, muita gente; a gente se encontra todo final de 

semana”). 

Carla, por sua vez, moradora do EPV na Urca há pouco mais de um ano, diz 

que suas amizades são aquelas que deixou na cidade em que viveu mais tempo (João 

Pessoa): “Eu sinto mais falta de João Pessoa. (...) Os amigos que eu fiz”. 

Também habitante do EPV, Luiz narra uma situação inusitada. Além de colegas 

do colégio que se tornaram seus amigos, existem outros tipos de amizade: 

No EPV tem uns amigos que a gente se encontra, se conhece desde 
os seis anos. A gente ficou um tempo sem contato e acabou se 
encontrando lá. E como isso acontece com muita gente, até as mães 
se conhecem. E acaba que todo mundo combina: ah, vamos fazer uma 

viagem? Aí vai metade do EPV. 
  

Ele soube tirar proveito do aspecto circular das relações que estabeleceu ao 

longo da sua vida para manter suas amizades. 

Vania morava no EPV e, recentemente, mudou-se para a Vila Militar. Uma 

vizinha também fez o mesmo movimento, e as duas são, atualmente, melhores amigas 

(“bom, foi na EPV que conheci essa minha amiga. A gente não era vizinha, mas 

morava no mesmo prédio. Acabou que ela ficou no Rio de Janeiro e também foi pra 

Vila Militar”).  

Ao contrário dos sujeitos que estão temporariamente no Rio de Janeiro, os 

outros, que são filhos de militares e desfrutam de certa estabilidade na cidade, 

ampliam, de forma significativa, o leque de amizades e extrapolam os limites dos 

bairros militares. É o caso de Marília, que expressou essa realidade numa das fotos 
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que exibiu, tirada numa festa que reuniu seus principais amigos em diversas esferas, 

inclusive da Vila Militar e do antigo bairro em que vivia: “essas aqui são minhas 

colegas do ano passado; essas são minhas amigas do outro colégio; e essa aqui 

minha amiga desde os três anos”. Emília vive uma situação análoga à de Marília, mas 

tem tido dificuldades de fazer novas amizades no bairro para onde mudou há pouco 

tempo. Como ela mesma afirmou na subseção anterior, não sente muito interesse em 

conhecê-lo. Mantém, como demonstrou em uma das fotos, uma sólida amizade com 

duas meninas do bairro onde antes residia. 

Por seu turno, Roberta tinha como referência no Rio de Janeiro, desde que 

retornou à cidade após passar por vários estados, as dezenas de parentes que já 

viviam aqui. Além das amizades cultivadas no Colégio Militar, ela mostrou, na sua 

segunda foto do Instagram, com o título “#melhorgrupodeamigosdomundo”, a qual 

exibe os vários amigos que conquistou no curso de jazz que frequenta, próximo à sua 

casa: “no início, eu não conhecia ninguém, e eles me incluíram no grupinho deles e, 

até hoje, eles vão na minha casa. São basicamente os meus amigos. Eles são muito 

legais”. Isto contribui para aprofundar o sentimento de pertencimento na construção 

do conceito de lugar.  

Os dois alunos, filhos de civis, são os indivíduos que mais se assemelham 

àqueles que podemos citar como “típicos cariocas”, inseridos nos espaços físico e 

social em que habitam ou que frequentam. Viviane, moradora do bairro de 

Jacarepaguá, cultiva as amizades que possui, desde a infância, nos limites do 

condomínio residencial que habita e ampliou seu círculo desde o momento em que 

passou a estudar no Colégio Militar, onde tem colegas que moram em todas as partes 

da cidade. Com uma expressão de muita alegria e orgulho, ela descreveu, na 

entrevista, a fotografia digital que registrava um grupo de atletas participantes de um 

torneio entre colégios militares:  

Essa foto foi tirada nos Jogos da Amizade, ano passado. (...) Foi uma 
semana muito legal pra mim. Conheci várias pessoas do colégio que 
nem imaginava. (...) E mantenho contato com aqueles que estão no 
colégio e com os que já foram embora, se formaram (...) pelo 
Whatsapp. E aqueles que ficaram estão bem mais próximos.  

 
Esse depoimento é muito importante para nos informar sobre o papel das redes 

sociais e de aplicativos de mensagens como ferramentas de aprofundamento de 

relacionamentos entre indivíduos, independente da distância física que os separa.  
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A vida de João, em contraponto à de Viviane, nunca foi delimitada por muros 

de um condomínio, mas, como já citado na subseção anterior, sente-se isolado e não 

criou amizades no edifício onde mora. Ele afirmou que tem amigos em outras esferas, 

como o próprio Colégio Militar, no trecho da entrevista em que eu faço a seguinte 

provocação: “Não teve dificuldade! E seus colegas, parece que viraram amigos seus”. 

Com um sorriso, João balança a cabeça, concordando. E ele completa minha arguição 

sobre seus relacionamentos para além do prédio onde mora ao dizer: “eu tenho uns 

nas coisas que eu faço fora do colégio. Por exemplo, na academia, no curso...”  

Tatiana surge, mais uma vez, como um elemento que destoa das descrições e 

análises feitas sobre a construção de laços de amizade nos diferentes contextos em 

que os outros sujeitos vivem. Ela é filha de militar, carioca e mora num bairro 

tradicional da cidade. Foi observado, na entrevista, que a aluna tem algumas 

amizades no Colégio Militar, mas não construiu laços na vizinhança da casa onde 

mora. Na foto desfocada tirada por um terceiro, ela aparece em destaque, com uma 

praia ao fundo. Perguntei quem a tirou com o smartphone e ela disse que foi um primo. 

De forma monossilábica, ela respondeu afirmativamente à minha indagação sobre os 

que a acompanhavam naquela ocasião. Eu perguntei se, além de parentes, eles eram 

seus amigos.  

 

 

4.4 O USO DO INSTAGRAM NO COTIDIANO DOS ALUNOS E O LUGAR 

 

Esta subseção não está necessariamente associada à busca de narrativas e 

dos seus significados sobre a questão do lugar, como foi apresentado anteriormente. 

Intenta apontar algumas observações relevantes sobre as relações interpessoais 

estabelecidas entre os sujeitos das pesquisas e seus seguidores na plataforma 

Instagram, que se constituiu como um espaço virtual privilegiado para a troca de 

impressões entre indivíduos, especialmente aqueles que são afetivamente mais 

ligados ao dono da página pessoal. Segundo Azevedo (2015, p. 133), 

 
Em meios digitais como o Instagram, ainda é sujeito à percepção do 
indivíduo que constrói a imagem no aparelho, tanto no sentido da 
captura, quanto ao uso dos efeitos que dão um tipo de significado que 
está na subjetividade do indivíduo que posta, ou seja, ali está presente 
não apenas a realidade apresentada pelo aparelho, mas a do sujeito 
representado, daquele que posta no aplicativo e daquele que visualiza 
e todos darão inúmeros sentidos àquele tipo de imagem (...). 
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Na medida em que vários dos sujeitos entrevistados nesta pesquisa vivem 

temporariamente na cidade do Rio de Janeiro, o Instagram permite que amigos e 

parentes de outras localidades continuem a acompanhar suas vidas por meio das 

fotos que postam cotidianamente. O fato de serem questionados pelos seus pares na 

rede social sobre o seu dia a dia no local em que vivem os faz verbalizar suas 

percepções e sentimentos sobre seu meio ambiente presente ou até sobre a saudade 

que sentem da cidade que foram obrigados a deixar. Dessa forma, mesmo que 

indiretamente, questões relativas a lugar como identidade, pertencimento ou 

familiaridade, perpassam essas situações. 

Nas entrevistas, além de arguir sobre as fotos, também perguntei sobre os 

hábitos de postagens no Instagram. Essas informações são valiosas para um 

professor de Geografia na medida em que podem revelar se é comum o registro de 

imagens que retratem o entorno da vida do aluno e, assim, permitir um diálogo com 

ele sobre como é o seu lugar. A paisagem ou as imagens de fundo são fundamentais 

para isso. Este foi um dos motivos que me levaram a solicitar que os sujeitos 

evitassem selecionar somente selfies para o encaminhamento da entrevista. Para 

Fontcuberta, a selfie, especialmente o rosto do indivíduo, representa o espaço de 

configuração da identidade: 

 
o rosto humano é o espelho da alma, o lugar ao mesmo tempo mais 
íntimo e mais externo do sujeito, a tela em que se funde sua 
interioridade psicológica com as coerções a que a vida privada o 
submete. O rosto é, ao mesmo tempo, a sede da revelação e da 
simulação, da indiscrição e da ocultação, da espontaneidade e do 
engano, ou seja, de tudo aquilo que permite a configuração da 
identidade. Diante de uma câmera sempre somos outros: a objetiva 
nos transforma em arquitetos e administradores da nossa própria 
aparência (FONTCUBERTA, 2012, p. 23). 

 

As selfies participam do momento no qual o jovem compartilha com seus 

seguidores, as pessoas que o cercam, eventos, alimentos etc., para criar interação. 

Assim, no contexto apresentado na citação acima, a selfie, arquitetada e administrada 

pelo autor de sua própria aparência, pode significar imagem não tão espontânea 

assim, mas construída para o olhar do outro (PAULA, 2015).  

Os jovens, ao compartilharem selfies no Instagram, buscam comunicar aos 

seus seguidores os lugares onde estão, as companhias, as roupas e as comidas a fim 
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de gerar interação. Feldman (2013) acredita não ser apenas exposição da intimidade, 

mas criação da intimidade, que visa ao público: a “exterioridade”.  

Evitar que não aparecessem não foi uma tarefa fácil. Tatiana, por exemplo, só 

tinha esse tipo de foto em sua página no Instagram e precisei utilizar recursos 

alternativos de retórica para poder conduzir a entrevista. A aluna Vania, por sua vez, 

apresentou uma foto, tirada por um terceiro, tendo-a como o centro da imagem e com 

uma paisagem de fundo, facilitando a busca por narrativas sobre lugar. No entanto, a 

segunda foto apresentada por ela (uma selfie) gerou um momento cômico, mas não 

menos importante nesta investigação, uma vez que o meu relacionamento como 

professor foi crucial para que eu conseguisse da aluna o tipo de depoimento que eu 

buscava em suas falas.  

Reproduzo aqui uma parte dessa entrevista, na qual peço a Vania que escolha 

uma segunda foto e que crie um título para ela a fim de dar sequência ao nosso bate 

papo. Ela, novamente, mostrou outra foto dela mesma, sozinha na praia. Insisti para 

que procurasse uma imagem diferente, mas ela não conseguiu. Solicitei, em seguida, 

que atribuísse um título para a fotografia e brinquei: “o título vai ser de novo “EU”? Ela, 

riu e o diálogo continuou da seguinte forma: 

Vania: Eu não tenho muito o que colocar! 
Alfeu: Na maioria das fotos que você posta é basicamente você na fita, não é isso? 
Vania: É... 
Alfeu: Eu uso muito o meu Instagram para postar fotos de comida: “Alfeu Masterchef”! 
Vania: É porque eu não tiro foto de comida. 
Alfeu: Não! Cada pessoa tem um estilo. Isso é legal! 
Vania: Eu até gostaria de postar foto de paisagem, mas... 
Alfeu: Vamos lá, outro título! 
Vania: Eu estou sem criatividade! 
Alfeu: Você é uma aluna criativa, que eu sei! 
Vania: Sou? 
Ela gargalhou muito enquanto escrevia o título. Pediu para eu ajudar e recusei. E continuei: 
Alfeu: Pensa no momento em que ela foi tirada.  
Vania: Eu estava rindo. 
Alfeu: Em que contexto, em que acontecimento, ou o que você estava sentindo na hora em 
que essa foto foi tirada? 
Vania: Tinha duas amigas na hora. 
Alfeu: Então o título é “risadas”, né? 

 

Ela sorriu, concordando comigo e, assim, dei seguimento à entrevista. 

Consegui descobrir onde a foto foi tirada, quem eram as amigas citadas e qual era 

sua relação com aquele local. 

Nos hábitos de postagens no Instagram, a maioria dos sujeitos declarou que 

gosta de colocar fotos de si mesmos (selfies ou tirados por terceiros) e também de 
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imagens onde aparecem acompanhados de amigos. Apesar de terem páginas 

públicas, sua rede de relacionamentos é constituída, predominantemente, de amigos 

e colegas. Carla e Roberta foram exceções, sendo que esta última reforça seu amor 

à família ao colocar, em uma das imagens que me mostrou, a hashtag #familiagoes.  

Na verdade, quase todos os sujeitos entrevistados são muito reservados em 

relação às hashtags. Colocá-las junto a uma foto digital amplia exponencialmente o 

universo de visualizadores online que não participam diretamente da página do 

indivíduo. Mesmo tendo perfis abertos ao público, preferem preservar alguma 

privacidade. Roberta foi a única a não se preocupar com essa questão em suas 

postagens ao afirmar: “Pra mim, é o seguinte... Quem me conhece é que me procura”.  

Um caso significativo deve ser destacado. Vitoria reforçou o receio de colocar 

fotos com fundos que não representassem locais familiares, como a região militar 

onde vive ou o colégio. Não quer ser reconhecida em outras partes da cidade por 

questão de segurança. 

Todos afirmaram que gostam de receber comentários de amigos sobre suas 

fotos ou outras formas de feedback, que podem ser expressas por meio de emoticons 

ou de novas hashtags. Normalmente, seguindo os hábitos de linguagem adquiridos 

pelos “nativos digitais”, desde os primeiros chats na Internet (o famoso “internetês”), 

os textos e comentários escritos pelo postador e seus seguidores são bastante curtos 

e fogem de qualquer norma culta da língua portuguesa, como, por exemplo essa 

expressão: "Kd vc q naum dexo coments no meo flog pra eu fla c vc?" (Onde está 

você que não deixou um comentário na minha página pessoal de fotos para eu falar 

com você?). 

Tal forma de escrever nas redes sociais nos leva a retomar a reflexão de Michel 

Serres, apresentada no primeiro capítulo desta tese, sobre a relação dos adolescentes 

com os dispositivos digitais móveis (o smartphone principalmente), conectados à 

internet. Num dado momento de sua obra “Polegarzinha”, o ensaísta questiona se as 

novas tecnologias resultam na morte da escola e da era do saber. Ele remonta esta 

questão ao surgimento da imprensa escrita e dos livros nas bibliotecas, como 

repositórios de um saber acumulado, até os tempos atuais, quando a escrita ainda 

permanece presente na tela do celular ou computador, mas que se constitui como “um 

conhecimento de custo zero e, no entanto, difícil de agarrar (...). A escrita se projeta 

hoje por todo o espaço a ponto de invadir a paisagem” (SERRES, 2013, p. 37). Mas, 

continua o autor,  
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Esse formato-página nos domina de tal forma, mesmo sem sabermos, 
que as novas tecnologias ainda não o abandonaram. A tela do 
computador – que se abre como um livro – o imita, e a Polegarzinha 
ainda escreve nele com seus dez dedos ou, no celular, com os dois 
polegares (SERRES, 2013, p. 40).  

 

Michel Serres vê em Polegarzinha (a personificação do jovem “conectado”) a 

possibilidade da invenção de novidades inimagináveis, fora do âmbito habitual que 

molda nossas atitudes no contexto das novas mídias. A forma fragmentada e quase 

criptografada de escrever dos jovens nos seus dispositivos móveis pode ser 

considerada uma das expressões dessa aparente subversão da escrita formal. 

Alguns dos sujeitos entrevistas, por outro lado, gostam de digitar textos junto 

às imagens seguindo as normas tradicionais de escrita. No primeiro questionário 

online aplicado a todos os alunos do sexto ano, um pouco mais da metade afirmou 

gostar de escrever nas redes sociais. Alguns também revelaram que escrevem em 

diários, agendas e cadernos. O gosto pessoal pela escrita também foi observado nas 

entrevistas presenciais. Viviane, por exemplo, colocou um longo título na foto que tirou 

junto a colegas atletas (“129º do aniversário deste colégio que amo tanto. 129º do 

aniversário da minha segunda casa”), reforçando seu afeto pelo Colégio Militar e sua 

construção de identidade. Rafaella, por sua vez, quando estávamos online no seu 

Instagram, leu para mim um texto muito bem redigido em homenagem à sua mãe. No 

caso da aluna Vânia, dentre as imagens que me mostrou, incluiu um trecho de uma 

música romântica junto à sua foto na praia. Durante a entrevista, ela fez questão de 

cantar a letra dessa canção para mim, em inglês. 

Todas as etapas que envolveram a participação dos alunos do Colégio Militar 

nesta investigação culminaram em reforçar nossa convicção sobre a importância das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, sobretudo aquelas que se materializam 

nos smartphones como ferramenta pedagógica no cotidiano escolar. Nas aulas de 

Geografia, as pesquisas nos aplicativos de busca ampliam as possibilidades do 

(re)conhecimento da realidade física, social e cultural do entorno da escola, da 

residência do aluno e da cidade, trazendo mais elementos para a construção dos 

conceitos básicos dessa ciência, sobretudo o de lugar. O Instagram e congêneres, por 

sua vez, contribuem para que o aluno seja sujeito desse processo ao registrar e 

compartilhar imagens e impressões do seu cotidiano na rede informacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O meu lugar é caminho de Ogum e Iansã 
Lá tem samba até de manhã 
Uma ginga em cada andar 
 
O meu lugar 
É cercado de luta e suor 
Esperança num mundo melhor 
E cerveja pra comemorar (...) 
 
Doce lugar 
Que é eterno no meu coração 
Que aos poetas traz inspiração 
Pra cantar e escrever (...) 
 
Ai que lugar 
Tem mil coisas pra gente dizer 
O difícil é saber terminar... 
 

Arlindo Cruz 
 

 

Nesta parte final da tese, retomamos o entendimento de que o ensino da Geografia 

constitui uma prática que contribui para que o aluno seja capaz de realizar uma leitura da 

dimensão espacial da realidade. Nas séries iniciais, especialmente no sexto ano do Ensino 

Fundamental, os conceitos fundantes desta ciência necessitam ser retomados. Isto se dá 

pelo fato de serem trabalhados superficialmente com os alunos do primeiro ao quinto ano, 

no conjunto de outras disciplinas, dadas as características etárias e psicogenéticas dos 

discentes. Habilidades como lateralidade, localização e socialização são satisfatoriamente 

construídas junto às crianças. Noções espaciais típicas da Geografia também são 

introduzidas, como paisagem, bairro, cidade, estado e país de forma escalar, mas sem 

muito aprofundamento.  

No sexto ano, por sua vez, lugar, território e região são conduzidos pelo professor 

a fim de levar o aluno a elaborar um pensamento abstrato sobre o concreto, de forma que 

atinja um patamar superior de produção de conhecimento articulado teoricamente 

(CAVALCANTI, 2013b), cuja terminalidade é a compreensão do espaço geográfico. 

Articular local e global como elementos interdependentes é, igualmente, uma 

competência fundamental a ser desenvolvida junto ao aluno para que ele se torne 

agente construtor do seu próprio espaço (STRAFORINI, 2008; MASSEY, 2008).  
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Ensinar Geografia, sob a ótica acima, implica, como já foi dito, escolhas 

metodológicas que extrapolam o simples transmitir de conhecimentos que levem o aluno 

a memorizá-los, a exemplo do que ocorre na forma tradicional de ensinar. Essa escolha 

também supõe, na contemporaneidade, trazer o mundo “conectado” para a sala de aula 

como suporte de um aprendizado significativo. 

Esta investigação elegeu o conceito de lugar como eixo para uma proposta 

metodológica mediada pelas Tecnologias de Comunicação e Informação. Serres (2013, 

p. 18-19) nos alerta que “pelo tempo de exposição de que dispõe, pelo poder de 

sedução e pela importância que tem, a mídia há muito tempo assumiu a função de 

ensino”. 

Não temos, no entanto, a presunção de concorrer com a mídia no ambiente 

escolar de forma a “seduzir” o aluno, mas acreditamos que devemos estar sensíveis 

ao fato de que tanto professor quanto aluno participam da conectividade e da interação 

com a cultura digital. Cabe destacar, no entanto, que percebemos o ambiente virtual, 

notadamente nas redes sociais, como um espaço privilegiado não apenas de trocas 

de informações, mas, sobretudo, de opiniões e sentimentos. No Facebook e no 

Instagram, por exemplo, as fotografias digitais participam ativamente como parte 

desse compartilhamento.  

As imagens publicadas pelo indivíduo nas redes sociais, especialmente as que 

ele mesmo produziu, constituem um registro gráfico capaz de se tornar uma 

importante ferramenta pedagógica para o professor no ato de ensinar Geografia. Yi-

Fu Tuan (1983) ratifica esse conceito quando afirma que as diversas expressões 

gráficas, sobretudo a fotografia, se configuram como fontes privilegiadas de 

impressões e narrativas que revelam que o autor da foto percebe o espaço, não 

apenas como uma construção do seu pensamento, mas também dos seus 

sentimentos e sentidos.  

Como professor de Geografia do sexto ano do Ensino Fundamental no Colégio 

Militar do Rio de Janeiro, pude realizar uma investigação, junto aos meus alunos, 

utilizando as fotos digitais por eles produzidas e publicadas numa rede social como 

fonte de narrativas que revelassem impressões e elementos sobre o local de sua 

vivência. Essas imagens contribuem para o planejamento das aulas nas quais será 

trabalhado o conceito de lugar com esses mesmos alunos. Dentre os cento e vinte 

alunos que convidei para a minha pesquisa, um quarto deles usavam cotidianamente 

o Instagram, rede social escolhida para o nosso trabalho. Onze deles foram 
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autorizados pelos responsáveis para participarem das entrevistas individuais, durante 

as quais cada um foi convidado a mostrar duas fotografias digitais por ele produzidas 

e postadas naquela rede social. Em seguida, utilizando a técnica de foto-elicitação 

(Rose, 2007), formulei perguntas que motivassem o sujeito a fazer comentários sobre 

a imagem, tendo sua vida cotidiana como base. 

Bardin (2011), numa análise de conteúdo de uma fonte, recomenda que se 

descubram “núcleos de sentido” que possam significar algo para o objetivo analítico 

proposto. Assim, elementos que permeiam o conceito de lugar, como identidade e 

pertencimento, contribuíram para a construção das categorias de análise a partir da 

fala dos sujeitos. Dessa forma, pude criar uma panorâmica analítica sobre o meio que 

cerca cada indivíduo, no contexto da clientela com a qual trabalho, majoritariamente 

filhos de militares, muito deles vivendo transitoriamente na cidade do Rio de Janeiro. 

As falas e suas respectivas narrativas geradas pelas entrevistas apontaram 

situações reveladoras e, ao mesmo tempo, surpreendentes para mim, uma vez que 

trabalho nessa instituição educacional há mais de vinte anos e sempre na mesma 

série escolar. Trouxeram para a minha vivência, como docente e pesquisador, um 

calor, uma proximidade com o humano que faltava para dar mais sentido à Geografia, 

atualmente considerada uma ciência humana, mas ainda muito viciada em números, 

dados, mapas e evidências empíricas. 

Cabe destacar, a seguir, as principais análises e conclusões daquilo que foi 

apresentado no capítulo anterior: 

 

 Dentre os alunos, filhos de militares, que vivem temporariamente no Rio 

de Janeiro, a maioria tem pouquíssimo conhecimento da cidade, e sua 

vida social gira em torno da própria família e da região, bairro ou edifício 

militar em que habitam, o que configura pouca ou nenhuma identidade 

como a cidade; seus laços com pessoas da mesma faixa etária se dão 

com os colegas do colégio e alguns vizinhos; a saudade dos amigos que 

deixaram em outras cidades em que viveram é um sentimento unânime 

entre eles;  

 

 Os alunos cariocas, filhos de militares, conhecem melhor a cidade, mas 

ainda têm boa parte da vida social relacionada com o contexto militar; 
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eles possuem uma boa identificação com a cidade e com a região onde 

moram; 

 

 Os alunos filhos de pais civis conhecem bem as cercanias de onde 

moram, mas apresentam certa dificuldade para entender a cidade como 

um todo; identificam-se, porém, como cidadãos do Rio de Janeiro e 

possuem uma vida social mais ampla, que inclui os colegas do Colégio 

Militar;  

 

 Todos os alunos entrevistados demonstraram amar o colégio; é o 

ambiente social com o qual mais se identificam e onde transformam o 

coleguismo em laços de amizade; 

 

 A quase a totalidade dos sujeitos verbalizou, direta ou indiretamente, o 

medo da violência e a falta de segurança na cidade; nesse universo, o 

shopping center surge como “porto seguro”, como opção de lazer e de 

vida social; 

 

 A questão da mobilidade urbana ficou evidente no contexto da falta de 

segurança na cidade; no dia a dia letivo, os alunos utilizam ônibus 

escolares da instituição ou transporte individual familiar; somente um 

indivíduo, morador do mesmo bairro do colégio, demonstrou 

desenvoltura para se deslocar sozinho pela região; a falta de mobilidade 

cria, como já apontamos, disrupções na construção do conceito de lugar 

no conjunto de fluxos (econômicos, políticos e culturais) que a cidade 

oferece; 

 

 O Instagram e o Facebook constituem importantes ambientes virtuais de 

convivência social e de trocas de informações; os alunos que vivem 

transitoriamente no Rio de Janeiro são os que mais utilizam essas redes 

sociais para manter o vínculo com parentes e amigos que vivem em 

outras partes do país; o Whatsapp também foi citado como importante 

aplicativo de troca de mensagens entre seus pares. 
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As entrevistas dessa pesquisa tratam de uma realidade muito singular, que é a 

de alunos que estudam numa instituição militar de ensino e trazem inferências 

bastante peculiares sobre suas vivências no seu espaço e sobre a sua concepção de 

lugar. Dessa forma, com base nos resultados das entrevistas com os alunos do sexto 

ano do CMRJ, esta investigação propõe alguns encaminhamentos que poderiam 

compor um plano de aula que tenha como objetivo trabalhar o conceito de lugar 

(Apêndice 1). Estes levam em consideração o chamamento de Tomoko Paganelli, 

citada no capítulo dois, de que, no ato contínuo de ensinar Geografia, é necessário 

criar experiências concretas junto ao aluno sobre o local onde ele vive, estuda e 

circula. 

As atividades propostas no Apêndice 1 procuram, portanto, atender às 

particularidades da clientela do Colégio Militar do Rio de Janeiro, num dado momento 

histórico. No próximo ano letivo, provavelmente, o professor deparará com outros 

desafios. Assim, como nenhuma turma obedece a uma homogeneidade de 

caracteres, pois cada indivíduo traz uma bagagem particular de vivências, o próprio 

professor se confronta com suas questões particulares em um processo de 

aprendizagem em mão dupla, num constante movimento. 

Confiamos que a metodologia empregada ao longo dessa investigação para a 

busca de informações e narrativas possa contribuir para o planejamento das aulas de 

um docente de Geografia no seu ambiente escolar específico, sobretudo daquele que 

trata da construção do conceito de lugar. 
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APÊNDICE 1 

 

Atividades propostas para trabalhar o conceito de lugar com os alunos do sexto 

ano do Ensino Fundamental do CMRJ  

 

Atividade 1: Mapeando a área interna do colégio 

O objetivo deste mapeamento é o de aprofundar o reconhecimento do espaço escolar 

mais próximo ao aluno no dia a dia letivo, além de facilitar a compreensão das diversas 

funções, atribuições e hierarquias de cada parte do campus. O mapeamento oferece, 

também, a oportunidade para os alunos se engajarem em atividades pouco divulgadas 

como o clube literário, os núcleos de astronomia e de dramaturgia e a banda. 

É muito comum os alunos ficarem espacialmente circunscritos ao entorno do pavilhão 

do sexto ano ou da área esportiva do colégio. Propõe-se, portanto, que sejam feitos 

passeios com os alunos por todo o campus do Colégio Militar de forma a mapear cada 

elemento da paisagem assim como as edificações com suas funções na instituição 

educacional (há um palacete, um bosque, um haras, um campo de futebol, uma 

piscina olímpica, um ginásio esportivo, pavilhões de salas de aula, auditórios, 

laboratórios, refeitórios e praças).  

No centro cultural, há uma grande maquete que representa o colégio no início do 

século XX. Este será o último local a ser visitado. Os alunos deverão comparar a 

maquete com as construções atuais e relatar no mesmo momento o que mudou no 

campus e no entorno do colégio. Veículos, vestuários também devem ser observados. 

O professor chamará a atenção para o fato de que o colégio, durante a maior parte da 

sua história, só admitia meninos. 

Em sala de aula, o professor dividirá a turma em grupos por categorias de edificações 

ou de elementos, e estes escreverão descrições sobre sua categoria e, 

posteriormente, compartilharão oralmente suas conclusões com os outros grupos, que 

terão a oportunidade de questionar o grupo apresentador ou acrescentar novos 

elementos sobre o que foi falado. 

 

 

 



    109 

 

Atividade 2: Mapeando o entorno do colégio 

Esta atividade tem como objetivo ampliar o reconhecimento do espaço que cerca o 

aluno, como o entorno do colégio, que, de alguma forma, participa do seu cotidiano 

escolar. Muitos estudantes, especialmente os que utilizam os ônibus escolares, 

dificilmente circulam pelas calçadas da Tijuca. A rua do colégio, por exemplo, é uma 

importante via de circulação e possui um comércio diversificado. 

Com a devida autorização dos responsáveis e/ou da supervisão escolar, portanto, o 

professor irá percorrer, a pé, com os alunos, os arredores do colégio.  

Previamente, será solicitado que os alunos acessem o Google Maps em casa ou na 

sala de informática do colégio e imprimam uma planta e uma foto sobre o bairro onde 

se localiza o CMRJ, incluindo as áreas adjacentes.  

Em seguida, na sala de aula, eles identificarão na planta e na foto, os elementos da 

paisagem que lhes são facilmente familiares. Eles criarão símbolos ou números na 

planta a fim de explicar cada elemento em forma de uma legenda. Depois, com base 

nos elementos por eles identificados, o professor chamará atenção sobre aqueles que 

considerar mais significativos, explicando a importância ou a função que cada 

elemento representa, como, por exemplo, o estádio do Maracanã, o rio Maracanã 

(explicar que é um rio retificado e poluído), as principais ruas e avenidas que dão 

acesso ao colégio, o metrô e o comércio.  

Esta etapa do mapeamento inicial contará com a ajuda dos depoimentos dos alunos, 

especialmente daqueles que moram na região. 

Em seguida, o professor caminhará com os alunos nas ruas mais próximas do colégio 

e fará uma confrontação com o mapeamento realizado em sala. Durante o percurso, 

o professor estimulará os alunos a falarem sobre o que viram ao longo do caminho. 

O professor contará com a ajuda dos alunos, moradores na região que cerca o colégio, 

cujo conhecimento prévio e experiências pessoais, contribuirão para identificar os 

elementos da paisagem, fazendo com que aqueles que vivem em áreas mais distantes 

passem a ter familiaridade com essa região e sejam capazes de desfrutar de tudo o 

que o bairro oferece.  

O professor acredita que esta experiência será compartilhada pelos alunos com suas 

famílias e amigos, ampliando as possibilidades de construção do conceito de lugar.   
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Atividade 3: Painel fotográfico das residências dos alunos 

Esta atividade tem como objetivo tipificar as características arquitetônicas das casas 

ou prédios onde os alunos moram. Nas entrevistas, eles fizeram poucas referências 

sobre suas residências e seus bairros. Neste caso, a fachada da casa pode ser 

explorada pelo professor como forma de levar o aluno a compreender os motivos que 

levam seus pais a viverem em determinados tipos de habitações. Não será discutido 

o caráter estético das mesmas a fim de não constranger aqueles que vivem em 

condições socioeconômicas mais precárias. Portanto, esta atividade não é obrigatória 

para a turma toda. 

Os alunos serão convidados a fotografar a fachada de suas residências e imprimir a 

foto. Cada imagem irá compor um painel dividido em duas categorias de locais de 

moradia (região militar e região não militar), sem os nomes dos alunos afixados junto 

à imagem.  

Em seguida, o professor descreverá as características arquitetônicas das habitações 

e discutirá com a turma como isto está relacionado ao contexto socioeconômico em 

que se vive na cidade do Rio de Janeiro (casa com muro ou sem muro, condomínio 

fechado, rua fechada etc.) e os motivos que levam as pessoas a escolheram aquele 

tipo de residência para morar. A questão da falta de segurança na cidade será um dos 

eixos dessa discussão, especialmente entre os alunos cariocas. Já as áreas militares 

deterão a atenção daqueles que vivem temporariamente na cidade. Estes últimos 

poderão enriquecer a discussão relatando como era a casa onde viviam antes de se 

mudarem para o Rio de Janeiro. 

 

Atividade 4: Roteiro casa-colégio  

Esta atividade, assim como a atividade 2, confere aos alunos desenvolver as primeiras 

habilidades relativas à alfabetização cartográfica. Neste caso, o mapeamento do 

percurso casa-CMRJ tem como objetivo levar cada um deles a se apropriar de uma 

escala mais ampla do reconhecimento do espaço urbano. 

Assim, o estudante produzirá um mapa, em sua própria residência, que registre o 

percurso casa-colégio, desenhando as principais vias, os elementos mais importantes 

que ele identifica ao longo do trajeto, assim como os meios de transporte necessários 

para chegar ao destino. Uma legenda deverá acompanhar o mapa. Antes de desenhar 
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o mapa, no entanto, o aluno vai imprimir uma imagem que corresponda a esse 

percurso no Google Maps. 

Previamente, o professor irá indagar, com cada turma, se os alunos sabem chegar 

sozinhos ao colégio, vindos de suas residências. Normalmente, a maioria diz que não. 

Muitos relatam que dormem no trajeto. Os que respondem positivamente, quase 

sempre são aqueles que moram perto.  

Nesse contexto, o professor chamará a atenção dos alunos sobre a importância de se 

conhecer bem a cidade e este trajeto, em especial, de forma que não dependam de 

GPS ou de um dispositivo móvel com aplicativo de localização. Em muitas situações 

do cotidiano, o cidadão deve se apropriar do espaço urbano no qual habita para poder 

chegar a determinado destino, encontrar um amigo ou divertir-se em um evento 

localizado num bairro distante. 

Ao final da atividade, ocorrerá, na sala de aula, uma exposição desses mapas, e os 

alunos explicarão para os colegas como foi a experiência de desenhá-lo.  

 

Atividade 5: Conhecendo os agentes públicos de segurança da cidade (polícia 

militar, polícia civil, guarda municipal) e do país (as forças armadas) 

 

Esta atividade intenta levar o aluno a tomar conhecimento do papel de cada um dos 

diversos agentes de segurança pública. Trata-se de uma temática sensível e de difícil 

execução, mas de suma importância no ambiente de intranquilidade em que vivem 

muitos dos alunos na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, quase todos os 

entrevistados abordaram esta questão.  

O problema da violência na cidade será utilizado como eixo de discussão do professor 

com a turma, de forma a averiguar o que cada aluno pensa sobre o assunto, 

especialmente suas causas e consequências. Ouvir o que o aluno tem a dizer será 

uma ação mais importante por parte do professor do que falar.  

Em seguida, o professor irá explicar como os agentes públicos de segurança podem 

contribuir para o combate à violência, tendo em mente a necessidade levá-los a 

entender quais são os direitos e deveres do cidadão na relação com esses agentes. 

Há que se ter o cuidado para não resvalar em questões políticas, em estereótipos 

sociais e preconceitos.  
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Atividade 6: Um dia de “turista”  

Alguns alunos expressaram, nas entrevistas, o desejo de conhecer as partes bonitas 

da cidade. O objetivo desta atividade, além de ampliar o conhecimento sobre o espaço 

urbano carioca, é o de despertar um afeto pela cidade e uma relação de pertencimento 

com ela. 

O professor, portanto, irá propor que, de forma voluntária, os alunos (individualmente, 

em grupo ou com a família) visitem, num fim de semana, alguma área de interesse 

turístico da cidade. Nesse passeio, irão fotografar e/ou filmar tudo o que acharem 

interessante.  

Em seguida, eles produzirão uma apresentação para a turma em PowerPoint ou 

vídeo, descrevendo o local e comentando sobre o que mais os agradou ou aquilo de 

que não gostaram, Poderão, também, explorar coisas engraçadas, problemas ou 

percalços que ocorreram durante o passeio. A turma participará dessa apresentação 

fazendo perguntas ou compartilhando experiências sobre o mesmo local. O professor 

poderá discutir sobre os problemas que esse local sofre e a forma como o carioca 

recebe turistas de outras partes do país e do mundo. 

Capitalizando as redes sociais nesta atividade, em vez de uma apresentação em sala, 

o professor e aluno-representante poderiam ser administradores de um grupo no 

WhattsApp e transformar este espaço virtual num ambiente de troca de impressões 

dos alunos e do docente sobre as imagens e vídeos produzidos pelos “turistas da 

turma”. Há, no entanto, a necessidade da mediação do docente para que seja mantido 

um ambiente de respeito mútuo entre os discentes na forma de se comunicarem no 

aplicativo. 

 

Atividade 7: A rua e o shopping center  

O shopping center, como já foi abordado anteriormente, é o espaço privilegiado dos 

alunos para o lazer e as relações sociais. Esta atividade procura explorar as diferenças 

entre o comércio de rua, assim como os espaços públicos da cidade (praças, parques, 

quadras esportivas, coretos), e o shopping, de forma a buscar no depoimento dos 

alunos o porquê de eles não frequentarem/utilizarem os outros ambientes públicos da 

cidade. 

A atividade, realizada de forma bem simples, consiste num quadro comparativo 

desenhado pelo professor na lousa, com base nos depoimentos dos alunos sobre as 
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diferenças, vantagens e desvantagens de cada tipo de espaço citado no parágrafo 

anterior. Mesmo que a questão da segurança seja muito citada pelos alunos, é 

interessante, na medida do possível, que o professor tente destacar os diversos 

espaços públicos da cidade e o comércio de rua como ambientes de lazer, 

socialização e consumo (valorizar as atividades econômicas locais). 

 

 

Atividade 8: Meu Lugar (Arlindo Cruz) e O Canto do Exílio (Gonçalves Dias): Meu 

bairro, meu lugar...  De onde eu vim tudo era assim...  

 

Nas pesquisas online feitas com todos os alunos do sexto ano, ficou evidente o quanto 

eles dispõem de seu tempo na internet ouvindo música ou consumindo outras formas 

de expressão cultural. Esta atividade tem como objetivo explorar as relações de 

identidade e pertencimento que o aluno desenvolve com o lugar. Por meio da música 

ou da poesia, ele terá a oportunidade de expressar essas relações, 

independentemente de ser carioca ou de estar temporariamente na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Com a letra da música ou o poema citado no título desta atividade, o aluno irá produzir 

uma intertextualidade ou uma paródia sobre o bairro onde mora (especialmente os 

alunos cariocas) ou sobre a cidade favorita onde morou (alunos que vivem 

temporariamente no Rio). Previamente, será apresentado à turma um vídeo de um 

show de Arlindo Cruz, mostrando a interpretação emocionada do artista, sua 

empolgação, além de um trecho do documentário “Pro dia nascer feliz”, no qual uma 

adolescente conta como escreveu seu poema baseado no de Gonçalves Dias. A 

música de “O Portão”, de Roberto Carlos, será uma alternativa, caso alguns alunos 

não se sintam motivados com o poema ou o samba.  

Cada aluno apresentará a sua produção para a turma, acompanhada de um 

depoimento que explique o conteúdo de sua música ou poema. O professor permitirá 

que todos comentem sobre essas produções, de forma a explorar os sentimentos que 

moveram os alunos. 
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Atividade 9: Redação (“O meu lugar favorito”)  

Após desenvolver uma aula expositiva sobre o conceito de lugar, como fechamento 

desta etapa do ensino aprendizagem em Geografia, a redação produzida pelo aluno 

objetiva explorar como o aluno construiu o conceito de lugar, de forma que o professor 

possa fazer alguma correção de rumo ou dar seguimento aos outros conceitos 

geográficos que deverão ser trabalhados durante o ano letivo. 

Assim, o aluno produzirá uma redação individual na qual irá escrever sobre um local 

que tenha um significado pessoal de lugar para ele. Esta redação deverá conter a 

descrição dos elementos físicos, sociais ou culturais que compõem esse local e a 

explicação da motivação que o leva a chamar o local de lugar. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

(De acordo com as normas da Resolução nº 196, do Conselho Nacional de Saúde 
de 10/10/96) 

Caro(a) XXXXXXXX 
Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “As Redes Sociais e o 
Ensino de Geografia: aprofundamento do conceito de ‘lugar’ a partir das plataformas 
de compartilhamento de informações com alunos do Ensino Fundamental”, de autoria 
do professor Alfeu Olival Barreto Junior, do Curso de Doutorado em Educação da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA), com a autorização do Subdiretor de Ensino do 
Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) e sob a orientação do Prof. Dr. Marcio 
Lemgruber (UNESA). 
Você foi selecionado(a) por corresponder a um dos critérios de seleção: 

 Alunos interessados em participar do projeto; 
 Alunos que possuam smartphone com acesso à internet e usuário(a) do 

aplicativo Instagram. 
A sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com o pesquisador ou com as instituições envolvidas (CMRJ e UNESA). 
O objetivo deste estudo é identificar como se dá a percepção dos alunos a respeito 
do seu próprio espaço e da forma como constroem o conceito de lugar sob a influência 
das tecnologias de comunicação e informação (TIC). 
A sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um questionário e 
participar de uma entrevista individual com a finalidade de produzir dados para a 
análise do processo da construção desse conceito.  
A entrevista individual ocorrerá em ambiente público do colégio (biblioteca ou sala de 
informática), com o acompanhamento de um elemento da equipe de Supervisão 
Escolar da sua instituição. A entrevista será filmada e gravada em dispositivos digitais. 
Este material estará disponibilizado para qualquer indivíduo envolvido no processo. 
Declaro que o procedimento proposto assegura ao sujeito da pesquisa a proteção de 
sua imagem, impedindo o estigma e a utilização das informações em prejuízo dele, 
de terceiros e da comunidade. Outrossim, todo o material será utilizado para os fins 
propostos no protocolo de pesquisa, garantindo o sigilo da identidade dos sujeitos e 
preservando, ainda, a autoestima e o prestígio dos mesmos.  
Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você, 
podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação agora ou a qualquer 
momento com o pesquisador Alfeu Olival Barreto Junior no CMRJ ou no endereço 
eletrônico alfeubarreto@gmail.com. 
 
 
___________________________________________________________________ 

Alfeu Olival Barreto Junior (pesquisador) 
 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar.  
O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 
UNESA, localizada na Avenida Presidente Vargas, 642, 22º andar - Centro - CEP: 
20071-001. 
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Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 2018. 
 
___________________________________________________________________  

Sujeito da pesquisa (nome e assinatura do aluno) 
 

___________________________________________________________________ 
Pai/Mãe ou Responsável Legal (nome e assinatura) 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 
Gráficos com as repostas dos alunos sobre os questionários do anexo 3 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
 
Gráficos com as repostas dos alunos sobre os questionários do anexo 5 
 

 
 

 
 

 
 



    131 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



    132 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


