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Resumo 
 
Este trabalho, ainda que referente ao campo da Geografia e Ensino, se constrói no pressuposto que 
para se realizar uma investigação geográfica sobre a educação não é preciso discutir temáticas 
relacionadas à educação geográfica. Tal como outros campos do saber, a geografia pode contribuir 
sobremaneira para a apreensão dos fenômenos ligados à educação, e, aqui, o intento está em 
demonstrar este potencial à maneira de fazer clarear os caminhos para a construção de uma 
Geografia da Educação. Foi Paulo Freire, seguramente, o primeiro autor a incluir a dimensão do 
lugar e do cotidiano dos sujeitos na concepção de um novo projeto pedagógico. Ao tratar o universo 
cotidiano dos discentes como condição apriorística no processo de ensino-aprendizagem, o 
educador inaugurou uma vertente no campo educacional por justamente considerar a perspectiva 
dos sujeitos até então negligenciada na história da educação. Implícita em tal pensamento, a ideia de 
que se “educa em qualquer lugar” significa que mais importante que a própria estrutura física da 
escola, são as relações que estabelecem entre os sujeitos no processo de aprendizagem. Então 
mesmo os estudos sobre uma Geografia da Educação não podem se limitar ao recorte da sala de 
aula e, quiçá, da própria instituição escolar. Assim, temos como objetivo geral deste trabalho 
desvelar as possibilidades para a construção de uma outra frente na Geografia e Ensino, algo que 
aqui chamaremos de “Geografia da Educação”. Há que se assinalar, no entanto, que o nosso intento 
não preconiza considerar inédita a discussão sobre uma geografia da educação. Na verdade, 
acabamos por delinear os nossos objetivos específicos: 1) sistematizar as principais perspectivas de 
uma Geografia da Educação já então trabalhadas; 2) desvelar a maneira com a qual o lugar e o 
cotidiano se constituem como importantes categorias nessas análises; 3) apontar alguns caminhos 
possíveis para o desenvolvimento da Geografia da Educação.  Metodologicamente o trabalho se 
constrói através de um levantamento bibliográfico e, nesse sentido, vale aqui lembrar que as linhas 
aqui escritas desdobram-se de discussões já realizadas pelo autor tanto na em sua dissertação 
(GOMES, 2013), como no bojo do projeto de pesquisa “Recartografias urbanas: um atlas da 
cidade aos olhos da juventude suburbana” (GOMES, 2014), ainda em processo de realização, no 
âmbito do Departamento de Geografia do Colégio Pedro II, instituição na qual exerço a função de 
professor do quadro efetivo (Regime Dedicação Exclusiva).  
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Introdução: sobre os estudos da escola, espaço e educação, uma antiga relação  
 
A educação possui uma dimensão espacial. Quer dizer, junto com o tempo, o espaço se 

constitui enquanto um elemento básico da atividade educativa.  
É interessante iniciar a discussão com uma assertiva que delineia todo o discurso aqui 

construído. Longe de parecer autoral ou mesmo citação de algum geógrafo, é essencial desde já 
assinalar: foi Antonio Viñao Frago (1998, p.61), um importante historiador da educação espanhol, 
quem nos atentou sobre a importância da dimensão espacial nos estudos educacionais.  

Aliás, não é incomum verificar em outros campos disciplinares (para além da geografia) 
uma notável preocupação pela dimensão espacial dos fenômenos educativos. A compreensão do 
papel do espaço nas diversas práticas educativas, e a reivindicação de sua centralidade na 
investigação dos processos educacionais tem se tornado cada vez mais comum nas mais diferentes 
linhas dos estudos educacionais. Seja nos estudos do letramento (SCHEIFER, 2014) ou na história 
da educação, desde os anos 1980 ocorre nas ciências sociais a chamada “spatial turn”.  

Mas por mais que em outras disciplinas o espaço tenha adquirido certa centralidade nas mais 
diversas investigações (inclusive algumas pertinentes à educação), é um equívoco falar numa 
mesma virada espacial no bojo da ciência geográfica.  

A espacialidade humana tem uma essencial centralidade na geografia, se constituindo como 
uma característica distintiva em relação às outras ciências. Presente em todas as matrizes 
intelectuais que marcaram a trajetória geográfica desde a segunda metade do século XIX, a 
espacialidade pode ser considerada em qualquer escala do espaço geográfico (CORREA, 2011, 
p.62), e em qualquer abordagem geográfica.   

Em se tratando da relação entre educação e espaço no campo da geografia, percebemos a 
existência de trabalhos que privilegiem direta ou indiretamente tal temática. De forma mais 
explícita, é possível observar desde pesquisas que tomam a escola em si como um espaço, até outras 
que buscam compreender as interações dos sujeitos com os objetos inerentes aos espaços escolares.  

Dos autores que pensam a própria escola como um espaço, temos como um bom exemplo o 
trabalho de Roberto Marques (2007). O autor faz uma interessante investigação sobre a escola 
partindo de uma perspectiva espacial ao traçar uma leitura de diversos elementos inerentes ao 
cotidiano escolar abalizando-se nas categorias de análise do espaço de Milton Santos. 

Por outro lado, são nos estudos da geografia da infância que encontramos uma particular 
preocupação sobre a interação dos sujeitos e os objetos de dentro do espaço escolar. Costa (2010) 
atenta-nos que a relação das crianças com os objetos ultrapassa sua materialidade em direção a uma 
dimensão simbólica. Segundo o autor, ao se relacionar com outros mundos (que não só o a escola), 
a criança estabelece suas experiências e leituras próprias, o que se manifesta nos seus discursos e 
nas suas práticas. A linguagem desempenha, assim, uma função fundamental: a de mediar e 
produzir aprendizados, levando ao desenvolvimento desses sujeitos (COSTA, 2010, p.138).  

Contudo, não é só nas ciências humanas que encontramos estudos sobre tal relação entre 
escola-espaço-educação. É no pensamento do filósofo Michel Foucault que encontramos algumas 
das primeiras contribuições nessa direção. Assumidamente tomado por obsessões espaciais, Michel 
Foucault (2009) foi, talvez, um dos primeiros autores a se atentar para uma espacialidade 
configuradora de práticas educacionais ao discorrer sobre o advento da escola moderna.  

Em um determinado momento de sua trajetória intelectual, Michel Foucault debruçou-se nos 
estudos sobre o surgimento e transformações das instituições modernas europeias na passagem do 
século XVIII para o XIX. Prisões, fábricas e quartéis fizeram parte de um plano investigativo que 
partia de um objetivo básico, isto é, desvelar o caráter disciplinador inerente a tais instituições. 
Entretanto, há que se indagar: onde está a relação entre espaço e educação nessa discussão, afinal?  

Como bem lembra o autor francês, a disciplina pressupõe, em primeiro lugar, à distribuição 
dos indivíduos no espaço. Técnicas foram, então, desenvolvidas para se alcançar tal intento. O 
resultado foi a difusão de locais protegidos por uma monotonia disciplinar em uma Europa que 



adentrava a modernidade sob a égide de uma sociedade igualmente disciplinar1 (FOUCAULT, 
2009, p.137).   

Não diferente das demais instituições, a escola não passou isenta pelos laços disciplinadores.  
Verificou-se que aí a disciplina facilitou a implementação generalizada da alfabetização a partir de 
estratégias que recriavam a lógica de distribuição dos corpos discentes no espaço. Desse modo, os 
procedimentos disciplinares passaram a funcionar, simultaneamente, como mecanismos para ajustar 
o aluno (em filas, carteiras e horários) e, também, como operadores pedagógicos (o que incluí 
testes, o treinamento de habilidades e a avaliação das capacidades).  

Diante disso, as escolas - que à época eram comumente concebidas no modelo de convento e 
de internato -, tornaram-se não só máquinas de aprender, mas, também, de vigiar, hierarquizar e 
premiar; uma máquina capaz de fazer dos corpos discentes objetos do poder disciplinar para, assim, 
deixa-los dóceis2. De tal modo, passava a haver economia de tempo, obediência, a instalação de 
verdadeiros “quadros vivos”, o que evitava a indisciplina, a heterogeneidade, e tudo o que impedia 
o controle e, por tabela, o aprendizado (VEIGA-NETO, 2005, p.70). 

Mesmo que tenhamos nos reportado às investigações do filósofo francês remetendo-as a um 
recorte temporal específico (a passagem do século XVIII para o XIX), é importante sublinhar a 
permanência de diversos traços do modelo disciplinar supramencionado nos espaços escolares 
contemporâneos. Segundo Muniz Sodré (2012), isso fica claro ao passo que, ainda hoje, a escola 
continua a seguir dois pensamentos monológicos, o da prisão e o da igreja. Deste modo, tanto a 
estrutura espacial da instituição escolar – vista através de sua arquitetura e da hierárquica 
organização espacial dos corpos -, quanto à disposição dos saberes em séries, configuram-se em 
marcas cristalizadas de um modelo de escola que historicamente tende a se manter.   

Porém, ainda que não fosse essa a preocupação de Foucault, é sabido que não só de 
permanências vive a instituição escolar. A escola deve ser vista como uma instituição resultada de 
uma desigual acumulação dos tempos, o que se manifesta através de suas práticas, de sua forma, e 
de sua organização, todas oriundas de diferentes contextos históricos.  

E se em distintos momentos ela foi se formando, não é de maneira rígida que temos de hoje 
enunciá-la. Transformações ocorrem à luz do dia e a escola, instituição antes “fechada” em si, vem 
se tornando também, paulatinamente, aberta, um lugar sensível às mudanças do seu tempo, e que 
reproduz, amiúde, lógicas e dinâmicas “extra-muros” em seu cotidiano. Nessa direção González 
(2009) aponta que a escola hoje se impõe como um lugar de síntese, de entrecruzamento de 
subjetividades, uma instituição marcada por “deslocamentos”3. Tal sentido “aberto” (e em 
“deslocamento”) de escola, conforme evocado pelo autor, é complementar ao de mobilidade 
imputado por Muniz Sodré (2012). Segundo o comunicólogo, ainda que se faça necessária a 
regência do professor, o “movimento” da escola pressupõe não mais a necessidade de suportes fixos 
ao passo que eles podem ser móveis4.  

Muda a escola, muda, também, a educação. No presente, torna-se premente olhar para 
educação com a mesma flexibilidade que se olha para a instituição escolar. Aliás, nem sempre 
juntas devemos hoje enxergá-las. Outrora concebida enquanto detentora do “monopólio” da 

                                                           
1 É válido lembrar, entretanto, que a disciplina é antiga, não foi inventada na modernidade, começou há muito tempo 
nos colégios medievais. Porém, a partir do século XVIII ela foi refinada, expandiu-se para escola elementar, para o 
exército, para os hospitais e, no século XIX, para as fábricas (FOUCAULT, 2009).  
2É necessário lembrar, entretanto, que corpos dóceis não são necessariamente corpos obedientes. Ao falar de corpos 
dóceis, Michel Foucault referia-se a corpos maleáveis e moldáveis (VEIGA-NETO, 2005, p.71).  
3 González ao tratar das escolas provisórias afirma que o “deslocamento” não diz respeito somente à relação entre a 
escola e o contexto na qual ela está inserida, pois, não se fixando mais a um lugar específico da cidade, a escola passa a 
ser não mais vista como edificação institucional, mas como realidade social construída no espaço tempo (GONZÁLEZ, 
2009, p.26). 
4 O comunicólogo Muniz Sodré, ao ressaltar a emergência de uma escola mais progressista, lança mão de uma 
concepção pós-colonialista de educação. Segundo o autor, racista e eurocentrista, o processo educacional hoje pede por 
mudanças, o que se daria a partir de uma “descolonização“ do “pensar educação” (SODRÉ, 2012).  



educação, a escola assiste hoje à propagação de inúmeros outros espaços educativos, abalizados, por 
sua vez, em uma concepção ampliada de educação, isto é: uma educação relativa a todos os 
processos que envolvem a aprendizagem de novas informações acerca de novos hábitos, valores, 
atitudes e comportamentos, não se restringindo ao aprendizado de conteúdos específicos, de um 
currículo apriorístico.  Desse modo, o que queremos dizer é que quando falamos de educação não a 
reduzimos à instituição escolar, mas, é necessário entendê-la tal como um processo complexo que 
se desenvolve em múltiplos espaços, indo para além dos muros da escola5.  

Mas como lidar com a mudança desses tempos na perspectiva das investigações geográficas 
sobre educação? 

Dimensão do espaço que expressa a maior parte das tensões que envolvem a educação, o 
cotidiano se aproxima do lugar nos estudos de geografia e ensino não tão somente enquanto 
metáforas escalares, mas sobretudo como importantes categorias de análise. Tal vocação permite-
nos dizer que juntos, constituem duas categorias essenciais nos estudos geográficos sobre educação 

Veremos a seguir como ambas categorias tem sido trabalhadas num atual contexto da 
Geografia e Ensino.  

 
 
Aproximações: do lugar ao cotidiano 
 
O lugar vem sendo trabalhado, no âmbito da ciência geográfica, por diferentes correntes 

teóricas e perspectivas paradigmáticas. Ora associado a uma análise marxista, que nota aí a 
possibilidade de discussão pensando (os lugares) como as distintas versões dos processos de 
reprodução do capital ao redor do mundo, ora vinculado a uma análise de cunho fenomenológico e 
humanista, entendendo-os como o lócus da reprodução da vida na escala do vivido, permeada por 
diferentes visões de mundo e diferenciadas ideias de “cultura”, o lugar, desde os anos 1970, ganha 
centralidade nos estudos geográficos, fato nunca antes verificado na trajetória desta categoria. 

O tempo corre, novas questões emergem e, na contemporaneidade, o lugar é revisto, 
particularmente buscando-se avaliar a sua relação com o global. Localidade, que se impõe a 
globalidade e é, assim, com ela confundida (SANTOS, 1996, p.321). Desse modo aparece-nos o 
lugar hoje envolto de muitas outras possibilidades investigativas.  

Quadro de referência pragmática do mundo, o lugar (de teorização particularmente 
complexa no bojo da ciência geográfica), se aproxima da teoria do cotidiano no pensamento de 
distintos autores. Milton Santos (1996, p. 322), por exemplo, atrela o cotidiano ao lugar, 
considerando o primeiro como parte constituinte do segundo, isto é, o verdadeiro lócus onde as 
paixões humanas se realizam ocorrem sobre uma dimensão espacial exata, cotidiana.  

A teoria do cotidiano, por outro lado, foi visitada por autores de matrizes teóricas 
completamente dessemelhantes. Seja enquanto espaço das práticas, ou dos usos, o cotidiano é 
categoria cara no pensamento de dois autores que, mesmo que contemporâneos entre si, só a 
inquietação por compreender as vicissitudes cotidianas parecia lhes unir intelectualmente. 

Da “sociedade burocrática de consumo dirigido” de Henri Lefebvre (1996) às “artes do 
fazer” de Michel de Certeau (1994), as questões relativas ao espaço, em sua dimensão cotidiana, 
estiveram no centro das atenções de inúmeras obras vinculadas a autores de percursos intelectuais - 
por vezes - completamente distintos.  
                                                           
5 Desde os anos 1980, Maria da Glória Gohn trabalhava com a ideia de que os movimentos sociais e outras práticas 
associativistas levavam consigo um caráter educativo para e que expunham desde aos seus participantes e àqueles que 
eram alvo de seus protestos. E foi a própria autora quem construiu a categoria de “educação não formal” para 
exemplificar o processo de aprendizagens que se dá no bojo dos movimentos sociais. A categoria, entretanto, não se 
refere apenas àquela praticada no interior dos movimentos sociais, mas também a toda e qualquer prática onde haja 
transmissão de conhecimentos que não estejam vinculadas à educação formal, isto é, escolar. Porém, segundo a autora, 
mesmo com o passar das décadas, os movimentos sociais continuam sendo um dos grandes “celeiros” dessa prática 
educativa, sobretudo aqueles que atuam no campo da resistência social e que se preocupam com processos de 
autonomia e emancipação social (GOHN, 2011, p.09-13).  



Foi entre as décadas de 1970 e 1980 que os filósofos franceses Henri Lefebvre e Michel de 
Certeau compuseram suas principais obras. Prenhe de discussões com preocupações e contribuições 
diversas - que vão desde aquelas concernentes à produção do espaço (1974), ao direito à cidade 
(1969), ou até mesmo à teoria das representações (1980) –, o intelectual marxista Henri Lefebvre 
demonstrou um particular interesse pelo cotidiano em trabalhos como “Critique de la vie 
quotidienne” ([1946]1981) e “A vida cotidiana no mundo moderno” (1991), com a primeira edição 
francesa datando de 1968. Portanto, presente em momentos distintos de sua trajetória, os estudos 
que se centralizaram na temática em tela pretenderam, para o autor, tornar explícito o – quase 
sempre – implícito discurso sobre o cotidiano. Isto é, investigar as diversas facetas cotidianas, 
também no aspecto de seu uso, significa para Lefebvre revelar o funcionamento (ou alguma parte) 
de sua complexa engrenagem.   

No intuito de também nos revelar o seu funcionamento, Michel de Certeau, autor de 
formação intelectual bastante eclética, demonstra-nos de forma minuciosa um largo número de 
práticas, táticas e procedimentos comuns e - não menos - essenciais no entendimento do cotidiano. 
Visitando diferentes obras de autores como Foucault e Bordieu, o historiador, teólogo, filósofo, 
enfim, o erudito francês, deixa-nos claro o papel que o homem comum, ordinário, exerce na 
produção cotidiana diária. Interessante notar, contudo, que o conjunto de práticas e procedimentos 
por De Certeau classificado são destacados tanto nos pensamentos dos autores supramencionados, 
como também através premissas por ele mesmo aludidas. E, por sua vez, permite-nos dizer que 
consistem em subsídios teóricos essenciais para a construção de uma verdadeira Geografia da 
Educação.    

 
 
O lugar e o cotidiano na Geografia e Ensino  
 
Ainda que o subtítulo leve a discussão para um campo temático mais ou menos bem 

definido, há que se considerar, antes de tudo, uma importante lembrança: foi Paulo Freire, 
seguramente, o primeiro autor a incluir a dimensão do lugar e do cotidiano dos sujeitos, na 
concepção de um novo projeto pedagógico.  

Ao tratar o universo cotidiano dos discentes como condição apriorística no processo de 
ensino-aprendizagem, o educador inaugurou uma vertente no campo educacional por justamente 
considerar a perspectiva dos sujeitos até então negligenciada na história da educação6.  

Implícita em tal pensamento, a ideia de que se “educa em qualquer lugar” significa outra 
concepção de educação no Brasil. Conforme nos lembra Lopes (2007, p.84), mais significante que a 
estrutura física escolar são as relações que estabelecem entre os sujeitos no processo de 
aprendizagem o cerne deste pensamento de Paulo Freire,.  
 Diante da referida elucidação, é interessante notar o quão contemporâneo ainda nos é o 
pensamento freiriano. Ao tentarmos traçar algumas linhas gerais quanto a premência do lugar e do 
cotidiano na educação geográfica, observamos a abertura de, ao menos, um horizonte de discussões 
que abalizados  de Paulo Freire.  
 A primeira linha geral verificada remete aos trabalhos que tentam evidenciar o protagonismo 
exercido pelo lugar na formação dos sujeitos.  

Característica crônica da educação escolar, a negligência quanto à experiência do sujeito é 
perceptível não só quanto às práticas, mas também no que se refere aos saberes, quase sempre 
exposto a partir de uma literatura universalizada (GARRIDO, 2009, p.105).  

Em consonância ao pensamento de Marcelo Garrido, Ulisses Sepúlveda (2009, p.86) ressalta 
que, ao tratar de temas que levem mais em consideração o econômico, frente às outras dimensões, a 
própria geografia escolar anula qualquer possibilidade de se tratar o espaço das experiências7.   

                                                           
6 “Qualquer esforço de educação popular (…) deve ter (…) um objetivo fundamental: através da problematização do 
homem-mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que estes aprofundem sua 
tomada de consciência da realidade que estão (FREIRE, 1979, p.33).  



Tais experiências, segundo o autor, são não só racionais, mas também corporais. Ulisses 
Sepúlveda ampara-se numa abordagem fenomenológica quando confere à escola, e mais 
particularmente à geografia escolar, a incumbência de formar o sujeito que compreenda o cotidiano 
que o rodeia, e que a partir dele se sinta potente, pois , ciente de suas práticas vislumbra 
possibilidades pessoais nunca antes pensadas.  
 Qualquer que seja a matriz teórica que abalize um ou outro trabalho, uma preocupação 
sempre observada e que perpassa pelo discurso de diversos autores está nesse distanciamento que a 
escola tem com o sujeito. Ora, se as práticas e os saberes jamais aproximaram a instituição dos 
discentes, é válido notar que a escola frente a um contexto citadino atravessou por mudanças 
diversas nesses últimos tempos.  

Segundo González (2009), diferentemente dos séculos XIX e XX, a instituição escolar 
deixando de ser “fechada” frente ao seu tempo e ao seu entorno, vem tornando-se, paulatinamente, 
um espaço aberto, lugar sensível às transformações do seu tempo, e que reproduz, amiúde, lógicas 
adversas de seu cotidiano.  

Para o autor, que tem o espaço escolar como objeto de análise, a escola hoje se trata de um 
lugar de síntese, de entrecruzamento de subjetividades, uma instituição marcada por 
“deslocamentos”, mediante o fato de, dificilmente, não transparecer a relação entre movimentos 
intra e extra-escolares (GONZÁLEZ, 2009, p.26).  

O sentido de deslocamento para autor refere-se não só à dialógica relação entre a escola e o 
contexto na qual ela está inserida, González exemplifica ao tratar das escolas provisórias, algo 
comum em determinados contextos chilenos. Não se fixando mais a um lugar específico da cidade, 
a escola não mais é vista como edificação institucional, mas como realidade social construída no 
espaço tempo.  
 Torna-se hoje emergencial se construir práticas e saberes a partir do lugar, não significa, 
contudo, negligenciar o global, mas, sim, romper com os elementos que são hegemonicamente 
verticais. Reiventar a escola a partir do espaço de experiência discente havendo a possibilidade de 
dialogar com o mundo, é tarefa de um todo disciplinar mas que não tira da geografia um papel 
central nesse processo, ao passo que o seu instrumental analítico não só permite identificar tal 
realidade, como também intervir, lançando mão de saberes e refletindo sobre as experiências do 
alunado no universo das próprias aulas (GONZÁLEZ, 2009, p. 33-35).  
 Se a discussão parece encaminhar muito mais pra um horizonte de possibilidades, isenta de 
reflexões sobre as engrenagens para que se alcance tal intento de aproximar a educação escolar do 
lugar de vivência, e cotidiano dos discentes, a autora Lana Cavalcanti (2011) nos traz uma 
interessante discussão à respeito da formação docente.  
 Cavalcanti lembra-nos que os licenciandos de geografia, enquanto estudantes que ainda são, 
levam, em sua formação, o desafio de confrontar as categorias aprendidas durante a formação 
superir, àquelas do seu próprio campo de experiência. Segundo a autora, é preciso considerar o 
princípio que conhecer não é um simples ato de assimilação, é um ato construtivo, mais ativo do 
sujeito, que carrega, portanto, os saberes. Porém, 
 

é preciso considerar que esses saberes práticos, cotidianos devem ser submetidos a um 
confronto aberto e crítico com os conhecimentos veiculados pela ciência, para que possam 
ser reformulados ou reafirmados – não se muda uma prática por uma teoria a ela 
desvinculada, diferentemente muda-se uma prática-teórica por outra teoria-prática. 
(CAVALCANTI, 2011, p.13).  
 

A essa relação teoria-prática, prática-teoria, a mesma autora, em conjunto com Eliana 
Morais (2011), abre para outro debate geral. Não desconsiderando a dimensão do lugar na formação 
                                                                                                                                                                                                 
7 “La fuerza de concepciones economicistas del espacio, como el espacio utilitário o el espacio de la norma, terminan 
por cohartar cualquier ejercicio de recuperación del espacio vivido por lós sujetos” (SEPÚLVEDA, 2009, p.86). 

 



do sujeito, mas, sim, aprofundando essa discussão, notamos em alguns estudos concernentes à 
educação geográfica a relevância dada a geografia urbana escolar no processo de formação cidadã.  
 Essa é a segunda linha geral verificada: cotidiano e lugar enquanto importantes categorias na 
formação cidadã.  

O debate, na verdade, inicia-se no momento em que se salienta a preocupação sobre a 
formação de um sujeito crítico. É a partir do seu espaço de vivência, do seu cotidiano nas cidades, 
que se dá o aprendizado espontâneo, isto é, não é preciso ter formação intelectual específica para se 
realizar leituras de distintas práticas espaciais existentes.  

Contudo, a sua proposta é realizar uma outra leitura espacial da cidade, menos específica, e 
de caráter mais holístico. Essa concepção de cidade requer um raciocínio diferente, onde a 
contribuição da educação geográfica se reforçaria. Segundo as autoras:  

 
Como já se mencionou, não se aprende Geografia na escola, mas, reafirma-se que na escola 
pode ser atribuído maior peso a essa aprendizagem, maior consciência, sendo possível de 
fato contribuir para formação de conceitos amplos necessário para a compreensão dos 
problemas, dilemas e possibilidades do cotidiano nesse espaço (CAVALCANTI, MORAIS, 
2011, p.18,29).  
 

 Seja na necessidade de se considerar o cotidiano do sujeito na conformação de práticas e 
saberes, ou, em outra de potencializar o seu olhar à guisa de se realizar uma leitura crítica da 
dimensão do cotidiano citadino, o lugar nos aparece no centro dos debates da educação geográfica.  
 Porém, reiteramos que o nosso intento está em demonstrar a maneira com a qual a 
construção de uma Geografia da Educação caminha para além das discussões sobre os conteúdos da 
educação geográfica escolar.  

Para isso, uma última lembrança, entretanto, se faz necessária: é essencial que se entenda, 
doravante, que investigar a relação espaço-educação não só pressupõe fazer uma leitura partindo do 
cotidiano. O pressuposto perpassa pelo reconhecimento de ser essa a dimensão do espaço onde se 
realizam e que, por sua vez, se manifestam a maior parte das práticas ligadas à educação. Porém, há 
que se considerar outras dimensões escalares.  

São muitas as possibilidades para quem se interessa pelo estudo da espacialidade dos 
fenômenos educacionais sob um ponto de vista geográfico. Isso significa dizer que pode-se avalia-
los nas suas mais variadas dimensões escalares. Seja uma investigação sobre políticas educacionais, 
ou outra sobre organização de uma determinada rede escolar, ou mesmo um estudo sobre 
determinadas modalidades educativas não formais (geridas no bojo de movimentos sociais, por 
exemplo), são múltiplas as possibilidades analíticas em Geografia da Educação, tal como veremos 
na parte a seguir.  
 
 

(Alguns) caminhos para o desenvolvimento de uma geografia da educação 
 
Dentre as múltiplas abordagens escalares possíveis, nesta parte elencamos alguns caminhos 

para melhor exemplificarmos possíveis construções de investigações em geografia da educação.  
Longe de se encerrar aqui, as alternativas apresentadas permitem a construção de um olhar 

geográfico sobre a educação que tenha como premissa o desvelamento de diferentes processos e 
arranjos espaciais que resultam nos mais diversos fenômenos educacionais. 

 
a) A escola e a sua dimensão espacial 

 
Foi o olhar para própria história da escola como realidade social e material, como cultura 

específica, que a questão do espaço e do tempo escolares adquiriu importância nos últimos anos.  
A peculiaridade e relevância do estudo sobre o espaço escolar reside especialmente no fato 

que é a instituição escolar o lugar onde se permanece durante anos em que se formam as estruturas 
mentais básicas das crianças de idades mais tenras até a adolescência. Tais estruturas mentais são 



conformadas por um espaço que, como todos, socializa e educa, mas que, diferentemente de outros, 
situa e ordena com essa finalidade específica a tudo e a todos quantos nele se encontram.  (VIÑAO 
FRAGO, 1998, p.64) 

Contudo, lançar um olhar geográfico sobre a instituição escolar não se restringe em verificar 
o papel da arquitetura enquanto tão somente um condicionante de determinadas práticas 
pedagógicas. Há de se considerar a própria arquitetura enquanto discurso, e, sobretudo, analisar as 
práticas e usos cotidianos que se sobrepõe e se (re)apropriam daqueles espaços concebidos.  

Um interessante caminho vai em direção ao desvelamento dos distintos arranjos espaciais 
que compõe a ordem espacial verificada dentro da escola.   

b) A localização da escola no contexto urbano  
 
O que queremos dizer aqui é que a pergunta que orienta este caminho evoca uma premissa 

básica da ciência geográfica: a questão do “onde”.  
Conforme afirma Antônio Viñao Fraga (1998, p.73), a história da educação mostra que a 

escola e a sua aceitação da necessidade de um espaço e de um edifício próprios, especialmente 
escolhidos e construídos para ser uma instituição escolar, foi historicamente o resultado da 
confluência de diversas forças e tendências. Isso significa dizer que da mesma maneira que para ser 
professor não servia qualquer pessoa, tampouco qualquer edifício ou local servia para ser uma 
escola.  

Por exemplo, para que compreendamos a lógica de localização da escola no contexto urbano 
brasileiro avaliando um período que se estende de meados do século oitocentista até os dias de hoje, 
tem-se que se buscar as ideias e interesses diversos que acabaram por orientar distintas lógicas de 
localização da instituição escolar. Assim, o “porquê do onde” pode nos ajudar a compreender como 
diferentes ordens sociais preconizam novos arranjos espaciais das instituições escolares nas cidades.  

 
c) A cidade e os impactos na escola 
 
Se hoje já é notável uma ampla fixação da escola em inúmeros lugares da cidade, é mediante 

o seu novo arranjo espacial que se passa a observar significativos impactos que emergem no interior 
dessas instituições. Lócus de incontáveis conflitos advindos da dinâmica “extra-muro”, a instituição 
escolar passará a ser investigada sob o prisma dos chamados “efeitos do lugar” ou “efeitos da 
vizinhança”. Isto é: tornar-se-á central em muitas pesquisas a análise a respeito dos impactos que o 
entorno imediato trará para os diferentes âmbitos do cotidiano escolar. 

Dessa maneira, a preocupação não estará mais em discutir os lugares que a escola ocupa na 
história das cidades, mas sim entender quais são os “efeitos” que a atual localização trouxe para o 
interior das instituições escolares. O esforço, por sua vez, estará em realizar uma interpretação 
geográfica da discussão que tem sido cara à sociologia e ao planejamento urbano. 

 
d) A educação para além dos muros da escola.  
 
A ideia aqui é reconhecer a existência de múltiplos espaços onde se concretizam práticas 

educativas “para além dos muros da escola”. Conforme já mencionado, ainda que sejam em maior 
parte concebidas no interior de movimentos sociais, tais práticas dizem respeito a toda e qualquer 
transmissão não formal de conhecimento, isto é: que não seja, então, atrelado à educação formal 
escolar. Partimos também do pressuposto de que há uma dialógica relação entre a sua criação / a 
formação dos seus saberes com elementos que permeiam o cotidiano citadino. 

 
 
 
 
 



e) As políticas educacionais  
 
Seja na conformação de saberes, na natureza das práticas, ou no desenvolvimento de 

políticas e projetos educativos, acreditamos que a dimensão espacial sempre esteve presente de 
forma mais ou menos implícita na história da educação. 

Porém, a questão que aqui se quer colocar é outra. Não é só a hipótese que os fenômenos 
educacionais são dotados de espacialidade que fazem da educação uma extensão imbuída por uma 
dimensão espacial. O que se quer aqui é evidenciar como uma forma espacializada de conceber a 
educação orientou a formulação de projetos e políticas educacionais.  

Conforme já mencionado, o papel que Paulo Freire desempenhou ao colocar o sujeito 
aprendiz como protagonista do processo de ensino aprendizagem teve um caráter pioneiro, pois 
inaugurou uma forma de pensar a educação. Nesse sentido, ao se balizar das particularidades do 
aprendiz na formulação das práticas e saberes educadores, tem-se implícita a premissa de considerar 
a sua espacialidade: elemento estruturante da linha educativa inaugurada pelo educador. Assim, 
para nós, tal forma especializada de conceber a educação esteve também em outras ideias mais; uma 
forma espacializada de conceber a educação também foi o cerne de alguns projetos e políticas 
educacionais. 

Investigar os arranjos espaciais resultantes dessas concepções especializadas de educação, e 
não só isso: desvelar o raciocínio espacial que orientou a concepção de determinadas políticas 
educacionais se configuram em alguns caminhos possíveis para uma abordagem geográfica das 
políticas educacionais. 
 

 
Para (não) concluir, devemos lembrar:   
 
A hipótese da neutralidade do espaço não cabe em um trabalho geográfico. Mesmo quando 

nos perguntamos sobre um pretenso potencial educador conferido a ele, a resposta jamais pode ser 
negativa.  

O espaço não é neutro, ele sempre educa. E resulta notadamente daí o interesse pela análise 
conjunta de ambos os aspectos – o espaço e a educação -, a fim de se considerar suas implicações 
recíprocas, tal como nos lembra Antônio Viñao Frago (1998, p.75). 

Há, entretanto que se considerar que a construção de uma Geografia da Educação não supõe 
tão somente a uma mera consideração da dimensão espacial da educação. Tal tarefa é também 
realizada por outros campos disciplinares. Um olhar geográfico sobre a educação tem de estar 
guiados a desvelar a ordem espacial que constitui uma série de fenômenos educacionais.  

 
Desse modo queremos reiterar que: 
  
1) O espaço não é “monopólio” da geografia: como nos lembra Michel Foucault (2010), ao 

ser indagado por geógrafos que compunham a revista Herodote, ainda que básicas de todo 
enunciado geográfico, as noções espaciais não são estritamente geográficas, pois, até mesmo a 
geografia as retirou de algum lugar (FOUCAULT, 2010, p.157).  Com efeito, percebe-se desde os 
anos 1980 a “spatial turn” (virada espacial) como tendência em certos campos das ciências sociais.  

 
2) Geografia é “espaciologia”? O termo “espaciologia” (cunhado por Marcelo Lopes de 

Souza em 1988) possui um tom de crítica àqueles que (à época) consideravam que a sobrevivência 
da própria Geografia enquanto disciplina dependeria de sua radical conversão à espaciologia, isto é, 
uma ciência do espaço (SOUZA, 1988, p.74). Essa crítica, entretanto, não se constitui no 
“equívoco” mencionado por Correa (2011, p.62), em referência àqueles que supunham estar a 
geografia passando por uma virada espacial nos anos 1980. 

 



Portanto, concebido no seio da Geografia e Ensino este trabalho foi construído amparado no 
pressuposto que uma investigação geográfica que aborde a temática da educação não precise se ater 
necessariamente às discussões pertinentes à educação geográfica. A pergunta que se faz ao 
fenômeno que define o percurso a se seguir, e não o fenômeno que tem de aprisionar o olhar que se 
quer ter. E aqui o nosso olhar se focou em tornar inteligíveis os caminhos para a compreensão de 
uma abordagem geográfica da educação. 
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