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Resumo 
 
Ensinar Geografia constitui-se em uma prática desafiadora para os docentes e escolas de 

Ensino Médio do Maranhão que, após análise, vislumbra-se ainda lacunas nas metodologias de 
ensino e na qualificação dos docentes que ministram as aulas. O objetivo desse ensaio teórico é 
investigar as principais causas que envolvem a inércia no ensino e aprendizagem de Geografia, no 
Maranhão, com base na literatura sobre o tema, a partir dos resultados de avaliações oficiais, como 
o ENEM e mapear os profissionais formados em Geografia e atuantes nas séries do Ensino Médio. 
Ao se pensar nessa proposta primou-se pelas questões sociais, cujas desigualdades e a falta de 
políticas públicas, possibilitam a visão de uma realidade educacional distorcida do que se planejou e 
imaginou para o ensino de Geografia. Ao longo do trabalho serão elaboradas proposições de 
pesquisas, e ao final serão feitas considerações e sugeridas futuras trilhas de pesquisa sobre a 
relevância do conhecimento geográfico para os alunos de Ensino Médio.  
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Resumen 
 
Enseñar geografía es una práctica difícil para los maestros y las escuelas secundarias de 

Maranhão que, tras el análisis, se pueden ver en las lagunas todavía en las metodologías de 
enseñanza y la capacitación de los maestros que enseñan las clases. El objetivo de este ensayo 
teórico es investigar las principales razones, por la inercia en la enseñanza y el aprendizaje de la 
Geografía, en el Maranhão, con base en la literatura sobre el tema, a partir de los resultados de los 
exámenes oficiales, como ENEM y profesionales formados en Geografía y actuando en la serie de 
la escuela secundaria. Al considerar esta propuesta sobresalió sí mismos en cuestiones sociales, 
cuyas desigualdades y la falta de políticas públicas, permiten la visión de una realidad educativa 
distorsionada de lo que está planeado y previsto para la enseñanza de la Geografía. Al largo del 
trabajo se elaborarán propuestas de investigación, y al final tendrán algunas consideraciones y 
sugirió futuras investigaciones sobre la relevancia del conocimiento geográfico para los estudiantes 
de la escuela secundaria. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A proposta educacional brasileira é abrangente a todas as escolas do país, mas vários fatores 
contribuem para que a aprendizagem não seja homogênea em todas elas, com discrepâncias 
significativas. Esse cenário reporta-se a situação social e econômica dos alunos e pais destes, assim 
como o meio social em que vivem.  

A educação é inerente ao ser humano. Ela é consonante ao meio em que vive, sendo que os 
primeiros indícios sobre o que aprenderá e seguirá ao longo da vida, é no contato com a família. É 
no seio familiar que será construído o caminho para a educação e aprendizagem informal e/ou 
formal, e “A geografia é a disciplina que tem o mérito de revelar ao estudante o seu lugar no 
mundo”. (AZEVEDO; MORAIS, 2014, P. 7) 

No Brasil, as escolas, na última década, têm sido beneficiadas com investimentos anuais 
significativos em programas de capacitação, mas faltam aqueles que deem acompanhamento técnico 
e orientação mais prática e presencial para professores e diretores. Também faltam canais e 
incentivos financeiros para a promoção de diretores e professores talentosos dentro da rede. 

No caso brasileiro, o ensino médio talvez seja o mais problematizado na história da 
educação, pois é nessa etapa em que fica evidente o trabalho realizado pelos docentes no Ensino 
Fundamental e o preparo para adentrar o Ensino Superior.  

A educação pública e gratuita no Brasil somente foi possível com a primeira lei Geral da 
educação pública no Brasil Independente, e que foi aprovada em 15 de outubro de 1827, uma das 
razões pela qual se comemora o dia do professor nessa data, é também considerado uma das 
primeiras medidas para organização escolar no país. 

A geografia passa a ser disciplina do currículo escolar apenas em 1837, na Escola Pedro II, 
que foi criado com o propósito de formar as elites nacionais, os altos quadros políticos, 
administrativos e intelectuais do país. Assim permaneceu durante todo o regime monárquico e 
início da república.  

Ao longo de sua histórica na educação do Brasil, a geografia passa por problemas, quer seja 
de cunho pedagógico ou de identidade epistemológica, isso devido discussões relacionadas as 
escolas e teorias geográficas. No início do século XX, ela fazia parte de um programa que envolvia 
diversas disciplinas, e que por muitos anos esteve presente no currículo escolar do país, os Estudos 
Sociais. Este abrangia as Ciências, História, Geografia e Educação Moral, colocando todos esses 
saberes em um grupo “unido”, visando a integração dos conteúdos de diversas disciplinas. O 
Objetivo era a interligação dos conhecimentos nas várias fases da educação escolar. 

No caso específico do ensino médio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 
1996, contempla uma maior integração entre as disciplinas. Outro reforço para esta política foi 
lançado em 2000, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino 
Médio, que estabeleceram a divisão do conhecimento escolar em três grandes áreas: Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências 
Humanas e suas Tecnologias. Atualmente é a base de exames nacionais que estabelecem critérios 
em níveis educacionais, nas escolas do país. 
 
 
2 METODOLOGIA 
 
 

A metodologia consistiu, no primeiro momento, em realizar um levantamento de 
informações relevantes sobre a educação no Maranhão, por meio de revisão bibliográfica e dados 
disponíveis no ambiente virtual, em sites oficiais do governo (IBGE, INEP, Atlas) e que trata sobre 
a temática, para alcançar o objetivo proposto.  



 

 

Nesta abordagem, a análise crítica para a proposição de ações, fez-se necessária visando 
melhor desempenho na educação escolar do Maranhão, na prática do ensino de geografia, assim 
como, para a construção do texto. 

A necessidade de reconhecer que a geografia é relevante para o aluno, nas diversas etapas 
escolares representa a possibilidade de intervir, em qualquer momento, na prática pedagógica e 
educacional maranhense. 

A partir das análises realizadas é possível a realização de um diagnóstico da prática 
pedagógica utilizadas, permitindo identificar as discrepâncias e elaborar estratégias de intervenção, 
para melhoria. 

 
 

3 ÁREA DE ESTUDO 
 
 
O Estado do Maranhão localiza-se entre os paralelos, 1º 2’ 30” e 10º 15’ 43”, de latitude Sul 

e os meridianos 41° 49’ 11” e 48º 45’ 25” de longitude Oeste, possui uma área territorial de 
331.936,948 km2 (IBGE, 2014), representando 21,36% da Região Nordeste e 3,89% de todo o 
território brasileiro, é o oitavo maior Estado do país e o segundo do Nordeste. 

Ao Sul/Sudoeste, o Maranhão faz fronteira com o Estado de Tocantins (1.060 km); ao Norte 
com o Oceano Atlântico (640 km); ao Leste/Sudeste com o Estado do Piauí (1.365 km) e a Oeste 
com o Pará (798 km). O Estado possui o segundo litoral mais extenso do país, com 640 km, a 
plataforma continental alcança 21.504 milhas quadradas (IBGE, 2013). É composto de 217 
municípios (Fig. 1), sendo 81 deles instalados em 1997, dos quais 79 foram criados no ano de 1994. 
Esse fato contribuiu para uma mudança significativa no quadro na divisão político-administrativa 
do Estado, se comparado com a mudança ocorrida de 1980 a 1990. 

A esse respeito Silva (2007) apud Montes e Costa et al (1997) faz a seguinte crítica: 
 

A divisão política do estado registrava 136 municípios, muitos dos quais já não contavam 
com as mínimas condições de gerenciamento e administração territorial. Não satisfeitos, os 
políticos promoveram recentemente uma farra às custas do erário público, emancipando 
mais 81 municípios, na sua quase totalidade, sem as mínimas condições de sobrevivência 
econômica (MONTES; COSTA et al, 1997, p. 9). 

 
 
O Maranhão é uma das 27 unidades da federação (Fig. 1), a capital administrativa é São 

Luís. Possui uma população de 6.574.789 pessoas de acordo com o censo de 2010 (IBGE, 2010).  
 
3.1 Características educacionais 
 
No Brasil o Ensino Básico compreende a educação infantil (opcional), o ensino fundamental 

(responsabilidade do município) e o ensino médio (responsabilidade do estado). É durante este 
período de vida escolar que se toma posse dos conhecimentos mínimos necessários para uma 
cidadania completa. Essa etapa escolar serve, também, para moldar as escolhas que os alunos farão 
sobre o futuro profissional e/ou a área do conhecimento que melhor se identifique. O Maranhão não 
difere dos demais estados da federação, quanto a estruturação do Ensino Básico.  

As escolas maranhenses se encontram assim distribuídas: 21 federais, 1.333 estaduais, 
13.055 municipais e 1.261 do setor privado, totalizando 15.670 escolas. Há 28.577 profissionais do 
Grupo Magistério da Educação Básica, sendo que destes, 27.826 são professores e 751 
especialistas em educação em atividade, somente na rede estadual de ensino. 

O Ensino Médio, por ser a última etapa da educação básica, tem como objetivo completar a 
formação do estudante. É nesse período (idealmente entre 15 e 17 anos) que o jovem adquire 



 

 

formação para o exercício da cidadania, torna-se capaz de entender e resolver questões de variados 
temas, elaborar críticas e propostas.  

O oferecimento do Ensino Médio é de responsabilidade do Governo do Estado, e sua função 
é buscar a universalização desta etapa, ou seja, fazer o possível para que todos os jovens que 
terminem o ensino fundamental (8ª. Série/9º ano) ingressem no Ensino Médio, e o conclua. 

É importante ressaltar que um dos principais objetivos do Ensino Médio, segundo os PCNs 
do Brasil é que ao término desta etapa escolar o aluno seja “autônomo”, com consciência para 
escolher o que seguir em sua vida, quer seja a continuidade nos estudos, ou realizar outras 
atividades, levando em consideração as circunstâncias peculiares da vida de cada um, porque: 

 
 

A juventude se caracteriza pela busca de maior autonomia; é quando se busca ficar livre da 
dependência mecânica e absoluta em relação aos adultos. Este seria o momento mais 
delicado do desenvolvimento, momento no qual emergem a responsabilidade individual e a 
criatividade (SIMÕES; SILVA, 2013). 
 

 
Os alunos do Ensino Médio do Maranhão, em sua maioria, são jovens cuja situação 

financeira os impede na dedicação exclusiva à escola. Estes se veem na delicada situação de 
conciliarem estudo e trabalho. Desde cedo já colaboram para complementar a renda familiar, 
realizam atividades que não chega a ser um emprego, porque a remuneração que recebem está 
abaixo do salário mínimo estipulado pelo governo, que em 2015 passou a ser de R$ 788, 00.  

Ao considerar o jovem não apenas como discente, abre-se uma infinidade de possibilidades 
de saberes sobre eles, pois: 

 
 

Trata-se de reconhecer os sujeitos concretos, com sua história e realidades diversas no 
contexto social e territorial em que vivem. Majoritariamente, são jovens e adultos dos 
setores populares (que recentemente no Brasil tiveram acesso ao ensino médio), filhos de 
trabalhadores manuais ou que vivem do seu próprio trabalho (geralmente precário e de 
baixa remuneração), do campo e da cidade, de regiões diversas e com particularidades 
socioculturais e étnicas. Quando tratamos de jovens brasileiros, convém qualificar sua 
especificidade: trata-se, em sua maioria, de jovens trabalhadores ou filhos de trabalhadores 
vivendo o imperativo da sobrevivência e que, entre tantas interfaces da vida, precisam 
inventar formas e estratégias econômicas para garantir seu modo de vida e, quando 
possível, articular essas estratégias com a sua escolarização, geralmente com defasagem de 
idade (SIMÕES; SILVA, 2013). 
 
 

A situação econômica desfavorável é um fator que colabora para uma deficiência na 
aquisição de conhecimento e aprendizado, estes necessários à autonomia que o aluno/jovem deve 
adquirir no Ensino Médio. A partir do momento em que divide o tempo com preocupações diversas, 
incluindo a econômica e família, pode acarretar negativamente nos resultados em testes oficiais 
nacionais como o Enem, colaborando para a desistência e evasão, sem, contudo terminarem o 
Ensino Médio. Agravante para anos depois. Estes que desistem ou são evadidos voltam a estudar, e 
constituem os alunos com idade defasada para a série. É uma realidade a ser mudada em longo 
prazo. 

 



 

 

 
 

Figura 1 – Mapa de localização do Estado do Maranhão no Brasil e Região Nordeste 
Fonte: SILVA, 2007. 

 
4  A GEOGRAFIA DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS PÚBLICAS MARANHENSES 

 

A geografia como tal já existe desde o despontar da humanidade. Ao longo de sua existência 
como ciência passou por muitas formulações de ideias e discussão quanto ao seu objeto de estudo, 
mas: 

 
 (...) a ciência só evolui quanto há uma crise paradigmática, uma revolução científica e a 
substituição do paradigma em crise por um novo paradigma que, por sua vez dá início a um 
novo período de ciência normal. (AMORIM FILHO, 2007) 
 
 

A partir dessa prerrogativa analisada por Amorim Filho (2007), a Geografia e o seu ensino 
respetivamente, tem se deparado, na evolução das diferentes escolas e pensamento geográfico, com 
muitas revisões, reformulações e críticas de origem diversas. Essas análises não alcançaram os 
professores na prática da sala de aula, pois a metodologia no ensinar permanece a mesma, repetem-
se os conteúdos do livro didático. Não fazem associação com a realidade, com a dinâmica do espaço 
mundial, regional ou local. Enquanto isso os alunos antipatizam a Geografia, porque estes a veem 
como um saber inerte, sem utilidade na vida prática. 

A ciência geográfica acadêmica e de pesquisa é recente, comparando-se a outras que já se 
firmaram e foram precursoras, como a Filosofia. A Geografia como ciência escolar teve início ainda 
no século XIX. Em 1837, a Geografia foi implantada como disciplina escolar obrigatória pela 
primeira vez no Brasil, no Colégio Pedro II (Rio de Janeiro). O principal objetivo de instituir tal 
ciência era a capacitação política de uma camada da elite brasileira que pretendia se inserir nos 
cargos políticos e nas demais atividades relacionadas (MORAES, et al 2013).  

Ao fazer uma análise mais acurada sobre o papel da geografia, no início de sua implantação 
nas escolas do Brasil, observa-se que havia uma conotação geopolítica muito forte, uma vez que os 
conhecimentos da disciplina não seriam abrangentes a todos os estudantes, mas sim a um grupo 
seleto e que formaria a classe que seria dominante no país. 

Essa ideia perdurou por muito tempo, mas com a universalização da educação, foram 
construídas escolas em todo o território nacional, a postura no ensino de geografia gradativamente 



 

 

foi modificando-se. O ensino passou a ser menos crítico e mais descritivo, retrocendendo as suas 
origens como ciência, ao menos entre os professores do Ensino Básico. 

Em meados do ano de 1900, a ciência se consolidou nas escolas de praticamente todo o 
território brasileiro, e a principal característica desse momento era a disseminação da idéia de se 
conhecer os aspectos naturais regionais do Brasil, com o intuito de criar no estudante um sentimento 
de patriotismo.  

É importante ressaltar que Yves lacoste, anos depois faz um contraponto em relação a essa 
ciência, dividindo-a em duas: “uma de origem antiga, a geografia dos estados maiores, (...) minorias 
dirigentes o utilizam como instrumento de poder. A outra geografia, a dos professores, que apareceu 
a menos de um século...” (LACOSTE, 1993, p.31), que tem o ensino no sentido de mascarar a 
importância estratégica dos raciocínios centrados no espaço. 

A partir da “Geografia dos professores”, segundo Lacoste temos um impasse e a instauração 
de uma crise de identidade dessa ciência. Atualmente quem estuda e ministra essa disciplina no 
Esnino Básico, ainda permanece com as mesmas práticas docentes do início do século XX, 
baseadas na descrição e/ou memorização do que há nos livros didáticos. Ele torna-se o manual 
sagrado e que deve ser seguido a risca, no dia a dia em sala de aula, outras vezes, ainda é o único 
recurso que há.  

Os professores, das escolas públicas do Maranhão encontram-se no dilema de ensinar não 
somente a geografia, mas outras disciplinas que não condiz com a sua formação, ou ensinam 
geografia sem ter a devida qualificação na área, com a justificativa de completar a carga horaria que 
é de 20h/40h. Ambas as situações coloca em cheque o ensino dessa disciplina e ciência de extrema 
relevância para o jovem que está prestes a adentrar em outro universo do conhecimento: a 
academia. Qualquer curso que estudar deverá ter noção de espaço, para atuar. 

A situação educacional do Maranhão é um tanto emblemática, devido aos vários problemas 
quer se instalaram no sistema educacional. Nas duas últimas décadas vem acumulando resultados 
negativos, no quesito educação, sendo considerado um dos piores do Brasil. O problema é grave e 
precisa de investimentos e ações para reverter a situação. Dentre os problemas que podem ser 
arrolados citamos a falta de professores, no quadro geral e dos mesmos em disciplinas especificas 
como Geografia, o péssimo estado estrutural das escolas e instituições de ensino, que certamente se 
instalou é inaceitável para o século XXI. 

Segundo levantamento quantitativo há o déficit de 52 professores, somente em Geografia 
para todo o Estado, lacunas estas distribuídos por todo o Estado, nas dezenove Unidades Regionais. 
Confrontando com a realidade, esses dados não condizem com o que de fato acontece e o que se 
necessita, em sala de aula, no dia a dia das escolas públicas. Se a pesquisa abrangesse os anexos 
constatava-se que a carência seria bem maior, para professores de Geografia. Excluíram estas no 
levantamento do quantitativo de professores que faltam. 

 

  
Figura 2 - Escola municipal, na área rural de Cachoeira Grande 

Fonte: sinproesemma.org.br 



 

 

 
As escolas anexas que oferecem o Ensino Médio e se localizam na zona rural, são as que 

contemplam a situação estrutural mais desesperadora no Estado (Fig. 2). Os alunos provenientes 
destas são os que apresentam os piores índices de aprendizagem. Ao chegarem no Ensino Médio, 
caracterizam-se por serem analfabetos funcionais, em todas as disciplinas. Em geografia estes 
alunos, na sua maioria trazem apenas o conhecimento empírico do espaço limitado de onde vivem.  

Quando estes alunos são deparados com situações problemas em que é necessário recorrer a 
conhecimentos e conceitos geográficos básicos, adquiridos em sala de aula durante a sua vida 
estudantil, não conseguem resolver. Uma justificativa plausível para isto seria a metodologia 
inadequada e desinteressada na condução da produção do conhecimento. Os professores de 
geografia são os responsáveis diretos por isso. 

O modelo tradicional de escola pública, no Maranhão, já provou que não é eficiente. É 
preciso repensar as velhas práticas, tornar a escola atrativa para alunos e aos profissionais da 
educação.  A proposta de educação em tempo integral é um dos caminhos. 

Com essa reflexão sobre as escolas e o ensino no Maranhão, retoma-se a discussão sobre o 
ensino de geografia que além dos problemas arrolados aqui nesse ensaio, pelos quais enfrenta o 
setor educacional do estado é urgente sanar o déficit de professores, não somente em Geografia, 
mas nas demais áreas, em que a inexistência desses profissionais supera o aceitável. As ciências 
exatas (Matemática, Física e Química) são as mais prejudicadas. 

O quantitativo real de professores de geografia por escolas no Maranhão, qualificados para 
ministrar esta disciplina não está disponível para o público, mas pode se fazer uma estimativa uma 
vez que há escolas com pelo menos um professor com formação na área, em atividade. É o mínimo, 
mas não o suficiente para atender a demanda, uma vez que as escolas funcionam três turnos diários, 
com uma media de 7 turmas por turno. Não há como atender a demanda no ensino de geografia 
diante desse quadro. 

A solução encontrada foi a de distribuir a disciplina para professores que não são habilitados 
a ensiná-la. São provenientes das várias áreas de formação e acumulam, para completarem as cargas 
horarias, o ensino de duas ou três disciplinas, não correlatas. Nessa situação o trabalho em sala de 
aula, de cada disciplina, deixa muito a desejar. 

Nesse ínterim a geografia no Maranhão deixou a muito tempo, de ser tratada como uma 
ciência. É apenas um saber cumulativo. É ensinada dissociada da realidade, sem o compromisso e 
visão que um geografo teria da importância dessa ciência na vida do aluno, alienando-os. 

O prejuízo educacional, epistemológico, de conhecimento do mundo em que se vive para o 
jovem que sai do Ensino Médio, é irreparável. Para isso é importante que: 

 
 
Em termo de politicas educacionais as lições são claras: precisamos formar melhor nossos 
professores e entender o que eles fazem em sala de aula, através de uma supervisão efetiva 
e focada no aprendizado do aluno (SIMÕES; SILVA, 2013). 
 
 
 

É importante que seja desenvolvido uma estratégia para acompanhar o desempenho do 
professor dentro da sala de aula, não para repreendê-lo ou puni-lo, mas para auxiliar na melhoria de 
suas aulas. Haverá resistências, mas em longo prazo podem ser os maiores aliados na busca do 
melhor para o processo ensino-aprendizagem. 

 A educação educacional maranhense está complicada, pois com o déficit de 
profissional, os professores ativos e em exercício, deixam seu trabalho e vão trabalhar em 
outros órgãos públicos em cargos de confiança sendo assecla de  políticos. Há um desfalque nas 
escolas estaduais, com a saída desses profissionais. Embora com o direito de tirar licença sem 



 

 

remuneração, nesses casos não o fazem, apenas colocam um funcionário contratado da 
prefeitura para exercer seu trabalho junto ao Estado. 

O funcionário que assume o seu lugar, mesmo que possua formação na área, não 
desenvolve um trabalho qualitativo que o titular deveria realizar, a consequência são os 
resultados insatisfatórios para a educação. Os professores substitutos, sem a experiência e 
outros fatores que influenciam no seu desempenho, estancam a evolução na educação. Como 
uma reação em cadeia, o reflexo vai atingir também o aluno, que já não sente atrativo pela 
escola. 

O ensino de geografia, nas escolas e no Ensino Médio maranhense atravessa uma crise 
de identidade. Os métodos e técnicas estão obsoletos, os professores apenas cumprem com o 
seu dever de repassar o que há nos livros didáticos. Com base nessas análises há duas 
considerações a fazer: a) a geografia é uma ciência que permanece sendo vista como disciplina 
que compõe e complementa o currículo, sem muita importância b) a geografia é uma ciência 
que tanto na visão dos alunos, quanto na visão dos professores em geral não possui 
aplicabilidade prática. 

 
5 ENEM “CARRASCO” OU FATOR DE REFLEXÃO PARA O MARANHÃO 

 
 O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998, o tem o objetivo de 

avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame 
alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores (MEC, 2015), 
e tem sido utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem ingressar no Ensino 
Superior. 

O Enem tem sido nos últimos anos o “carrasco” para muitas escolas no Brasil, ao ranquear 
cada uma delas, mediante o desempenho de seus alunos, no exame. Embora esse não seja o objetivo 
final, as escolas cujos alunos prestam o exame, e que se sobressaem são taxadas de boas ou ruins. 
Isso reflete duas situações: a primeira é sobre o trabalho desenvolvido pelos professores nestas 
escolas que foram bem ou mal no exame, a segunda é sobre os alunos atendidos por cada escola e 
em cada município do país. 

Cada escola é impar quanto ao trabalho que realiza, e aquela que possui um corpo docente 
comprometido, e com a seriedade que a educação exige certamente seus alunos terão melhor 
desenvoltura em qualquer atividade que requer conhecimento para tal.  

A cada ano é divulgado o ranking das escolas, cuja participação de mais de 50% dos alunos, 
permite que seja posta a prova como vem se desenrolando as práticas de ensino e os resultados de 
aprendizagem que advem desse trabalho. 

Os resultados desse teste que se analisa é uma diferença que está exposta não somente na 
escola, mas em toda a sociedade. É algo que abrange o interior e exterior da escola. Coloca-se em 
dúvidas se o ensino público está sendo eficiente ou não, em algumas escolas e outras não. 

O Maranhão tem figurado entre os últimos, quando o tema é educação e Enem. Não se pode 
culpar somente professores e alunos pelo fracasso escolar, mas é importante que se reflita sobre 
toda a conjuntura que envolve a educação e que proporciona tais resultados, desanimadores. 

 
 
6 RESULTADOS 

 
Desde a implantação da Geografia na escola, vários são os problemas que esta disciplina 

tem passado. “O ensino de forma geral e, especificamente o de Geografia, passa por profunda crise. 
O saber ensinado está longe de permitir aos jovens sequer entender o mundo, quanto mais 
transforma-lo.” 



 

 

O que poderia colocar o Maranhão em uma situação confortável em relação ao ensino de 
Geografia, inicialmente seriam professores qualificados, alunos compromissados em aprender e a 
família como parceira da escola.  

Os alunos do Ensino Médio, em sua maioria concluem essa etapa dos estudos levando pouco 
conhecimento geográfico. Alguns não conseguem localizar-se no mundo, saem do Ensino Médio e 
não sabem a divisão política do Brasil em federações e suas respectivas capitais. Os jovens estão 
alheios às mudanças globais, regionais e locais, tanto no aspecto espacial quanto o humano. 
Acompanham os acontecimentos, mas são incapazes de fazerem uma leitura crítica dos mesmos, ou 
apresentarem soluções acompanhadas de ações. 

Os jovens estudantes ao não conseguirem sua autonomia são ludibriados facilmente a 
seguirem toda sorte de doutrina, das mais variadas correntes, desde a moderada à fundamentalista. 
Nas escolas públicas do Maranhão há muitos vulneráveis, porque não possuem o discernimento que 
o conhecimento exige, para filtrarem aquilo que é viável ou não para si. 

Partindo dessa premissa alunos tem dificuldade em compreender, ou ate mesmo assimilar os 
conteúdos de Geografia, porque não conseguem fazer a interação entre os assuntos do livro didático 
e a realidade. Não compreendem que o saber geográfico é dinâmico.  

Aos que estão em idade defasada, a situação se agrava porque a capacidade de assimilar os 
conteúdos é mais lenta, causada por diversos fatores, como a própria idade neural ou a preocupação 
com outras atividades. 

Dentre todos os estados brasileiros o Maranhão, por décadas está em uma colocação 
desfavorável, na educação. Quando se faz um comparativo com as outas unidades federativas não 
há muito avanço. A impressão que se tem é que houve uma estagnação nesse indicador. 

O Maranhão possui uma das maiores taxas de analfabetismo com 6,38 % da população.  As 
pessoas que estão nesse índice, geralmente são adultas que não tiveram a oportunidade de 
frequentar a escola por inúmeros motivos, pessoal ou do momento político-social. Embora nas 
últimas décadas a política educacional do governo tem lançado programas para erradicação do 
analfabetismo (EJA), ainda não foi possível fazê-lo. Para muitos alunos falta motivação.  

O índice de jovens que concluem o Ensino Médio até 24 anos de idade é de 35,49%, no 
Maranhão. É notória a diferença se comparado com o Distrito Federal, no qual 60,54% dos jovens 
entre 18 e 24 anos possuem o ensino Médio completo. A educação no Distrito Federal está no nível 
das melhores do país, segundo o Atlas de desenvolvimento (2013). A qualidade de vida influencia 
nesse quantitativo, onde o IDH, também está nas primeiras colocações. Enquanto isso no Maranhão 
se registra os piores índices, com apenas 35,49% dos jovens entre 18 e 24 anos que concluem o 
Ensino Médio (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Indicadores Educacionais, comparativo entre Brasil, Distrito Federal e Maranhão – 2010 
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No Enem 2014, o Inep incluiu na divulgação, pela primeira vez, o índice que mede o nível 
socioeconômico das famílias dos alunos de cada escola. O governo federal divide os alunos e as 
escolas de acordo com sete níveis socioeconômicos diferentes. No Enem 2013, 1.471 escolas 
estavam no nível muito alto e 71 ficaram no nível muito baixo – são as das comunidades mais 
pobres do país.  

A discrepância também reflete a estrutura do sistema educacional brasileiro: enquanto as 
escolas privadas representam 43,5% na lista total divulgada pelo Inep, elas são 99,2% do grupo de 
escolas de nível socioeconômico muito alto. 

O rendimento acadêmico está diretamente relacionado ao nível socioeconômico dos 
estudantes. Segundo as notas do Enem 2013 por escola, divulgadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 97,6% das 500 maiores médias nas 
provas objetivas do Enem estão nas escolas com nível socioeconômico alto ou muito alto. A escola 
com maior média entre as de nível socioeconômico muito baixo ficou na posição de número 11.004, 
de um total de 14.715 escolas listadas, nessa edição do teste. 

O IDH maranhense avançou quase nada em 30 anos. Em 1991 estava em último lugar, na 
27º colocação com 0.357. A educação pontuava 0.173. Nos anos de 2000 e 2010 permaneceu na 
penúltima posição com o IDH de 0.476 e 0.639, respectivamente. 

A política adotada pelo governo para a educação tem sido bastante ativa, com programas, 
capacitações e o financiamento direto nas escolas paras aquisição de material didático, ferramentas 
necessárias para o andamento das aulas, tanto de geografia quanto das demais disciplinas. Mas não 
é o bastante, uma vez que os alunos muitas vezes já chegam no ensino fundamental com defasagem 
de vocabulário e de habilidades cognitivas. É importante que as escolas que atendem a esses alunos 
recebam mais suporte, em todos os aspectos, não somente na aquisição de material pedagógico. A 
escola precisa buscar o aprendizado de todos, inclusive dos alunos que têm condições 
socioeconômicas mais desfavoráveis. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Toda época tem a sua educação, e que procura atender às necessidades próprias do período. 

A origem dos problemas educacionais relacionados ao ensino de Geografia vem desde a sua 
implantação no currículo escolar, onde estava voltado somente para a burguesia e, até os dias atuais, 
o mesmo continua boa parte de seus conteúdos voltados à classe dominante.  

O ensino de Geografia está infelizmente repleto de ideologias e valores da classe dominante, 
mostrando a realidade superficialmente. Com o advento da geografia críticas, tenta-se unir os 
elementos físicos e humanos, mas no dia a dia escolar, em sala de aula, termina-se por seguir apenas 
um lado em detrimento do outro.             

Na realidade escolar maranhense é importante que haja uma preocupação tanto por parte da 
Coordenação como dos professores em manter um ensino de qualidade. Toda e qualquer escola 
passa por problemas, os quais fazem parte do processo escolar: 

 alunos sem compromisso, que não estudam e não fazem as atividades propostas por 
algumas disciplinas, dentre elas Geografia;  

 ausência de alguns alunos por mais de duas semanas, reaparecendo somente no 
período das avaliações;  

 baixo rendimento de muitos alunos no decorrer do ano e querem, de qualquer 
maneira, serem aprovados no final do ano; 

 falta de preparo de alguns professores em elaborar aulas melhores, que despertem 
atenção dos alunos; 

 a ausência dos pais e responsáveis como parceiros na educação dos filhos;       
Estes problemas relacionados fazem parte da rotina de quem trabalha na rede estadual de 

educação, mesmo assim, faz-se necessário refletir a prática docente de geografia, analisando a 
rotina de trabalho e, sobretudo os dilemas com os quais os professores se defrontam.             



 

 

É responsabilidade do professor tornar interessante o ensino de geografia, embasado nos 
conhecimentos adquiridos ao longo de seus vários cursos de aperfeiçoamento, os quais se tornam 
necessários para qualquer profissional que esteja exercendo um determinado cargo.             

É evidente que problemas sempre existiram, portanto, destaca-se algumas proposições, 
acreditando serem viáveis para amenizar os problemas da prática pedagógica no ensino de 
geografia: 

 Priorizar a pesquisa, não desprezando a exposição oral;  
 Estimular nos alunos a leitura e produção de texto;  
 Por em prática todos os conhecimentos adquiridos em cursos, encontros e 

seminários; 
 Realizar aulas de campo para associação dos conteúdos à realidade. 

São práticas possíveis de serem realizadas, e que podem surtir efeito positivo diante da 
carência no ensino de geografia, e outras disciplinas. 

Outro caminho para associar temáticas de geografia com a realidade seria abordar novos 
temas. Com o despontar de uma geografia cultural é importante se trabalhar em sala de aula temas: 
o espaço e as expressões religiosas, a política da geografia, paisagem ao patrimônio escolar e por 
fim, envolver a discussão temática que envolve os gêneros no espaço geográfico. Sugestões que 
foram trabalhadas com resultados positivos, e se aplicadas pelos professores do Maranhão pode dar 
um novo rumo para a ciência geográfica. 

 
 

O professor precisa reavaliar a sua prática, fundamentando-se na teoria produzida na 
academia e nas escolas, mas também deve ter consciência de que a mera aplicação de 
teorias e conceitos contidos em livros acadêmicos, didáticos e/ou apostilas não são mais 
suficientes para atender ás múltiplas realidades que se colocam a sua frente (AZEVEDO; 
MORAIS, 2013). 
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