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RESUMO 

 

 

BENTO, I. P. A mediação didática na construção do conhecimento geográfico: uma análise 

do processo de ensino e aprendizagem de jovens do ensino médio e da potencialidade do 
lugar. 2013. 260 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Estudos Socioambientais, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013. 

 
 

O presente trabalho produz uma reflexão sobre a mediação didática na construção do 
conhecimento geográfico, e analisa, especificamente, o processo de ensino e aprendizagem de 
jovens do ensino médio e a potencialidade do lugar. Alguns objetivos alcançados nessa 

pesquisa dialogam com os diferentes processos que estão na base do ensino e da 
aprendizagem de Geografia e com algumas pesquisas acadêmicas desenvolvidas no Brasil, 

que perscrutam os motivos que despertam o interesse dos alunos em aprender Geografia. 
Busca-se, assim, entender como o trabalho docente exerce um importante diferencial no que 
concerne a um ensino efetivo, produtivo e que apresente resultados consistentes no campo do 

saber geográfico. É premente olhar para a cultura geográfica dos jovens principalmente 
quando se aposta no lugar, enquanto mediação didática. O lugar, além de constituir referência 

empírica em diferentes áreas, é, principalmente, elemento do raciocínio geográfico e, por isso, 
contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino e aprendizagem em 
Geografia. Com isso, ressalta-se a importância da mediação na construção do conhecimento 

geográfico, cujos princípios têm o seu peso na história e na cultura dos jovens escolares. O 
conceito geográfico de “lugar”, com base em uma perspectiva juvenil, nem sempre é 

considerado um elemento capaz de potencializar uma aproximação entre a realidade 
vivenciada pelos alunos e o conhecimento mais sistematizado no ensino de Geografia. Para a 
realização dessa pesquisa, o estudo de caso constitui um procedimento metodológico eficaz a 

essa investigação, que sedimenta sua reflexão no acompanhamento de aulas de dois 
professores do Ensino Médio da Rede Pública. Os trabalhos desses docentes, visando à 

construção do conhecimento em Geografia, permitiram que fossem formuladas observações 
sobre diferentes situações que traduzem a vivência dos sujeitos investigados, alunos e 
professores, com uma realidade, entre tantas, do ensino de Geografia. O estudo de caso foi 

realizado por meio de uma observação participante que, enquanto instrumento metodológico 
de caráter interventivo, permitiu que fossem feitas observações diretas de aulas seguidas de 

intervenções didáticas nas turmas observadas. Foram realizadas, ainda, entrevistas 
semiestruturadas com os docentes e questionários foram respondidos pelos alunos, a fim de 
que se pudessem traçar perfis diagnósticos das turmas pesquisadas. Autores como Callai 

(1999, 2011a, 2011b, 2000, 2003a, 2003b, 2012), Cavalcanti (1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2011a, 2012b), Libâneo (2000, 2006, 2009a, 2009b, 2011, 2012), Vigotski (2000, 2007, 2010) 

e outros estudiosos são referências que, indispensavelmente, sustentam o fundamento teórico 
necessário ao que se propôs aqui pesquisar. Com base em alguns resultados observados no 
curso dessa investigação, destacam-se, enquanto finalidade maior que traduz todo o estudo 

aqui desenvolvido, algumas contribuições para o ensino de Geografia. Em outras palavras, e 
prenunciando alguns indícios conclusivos, apresentam-se sete princípios orientadores da 

mediação didática para o desenvolvimento do pensamento espacial, quais sejam: 1) 
Reafirmação do lugar como “agente” mediador, que potencializa a construção do 
conhecimento a partir de uma dimensão multiescalar; 2) Articulação adequada de “temas” do 

lugar com o conteúdo sistematizado da Geografia; 3) Formação de conceitos e do raciocínio 
geográfico como meta do processo de ensino e aprendizagem em Geografia; 4) Utilização de 
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uma metodologia diferenciada e de outros agentes mediadores para além da figura do 

professor; 5) Organização do encaminhamento metodológico e teórico das aulas de Geografia 
enquanto atividade intencional do professor; 6) Problematização como encaminhamento 

metodológico; 7) Consideração dos jovens escolares enquanto sujeitos do processo de 
construção do conhecimento. 
 

Palavras-chave: Mediação Didática. Conhecimento Geográfico. Jovens Escolares. Lugar. 
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ABSTRACT 

 
 

BENTO, I. P. The didactic mediation in the construction of geographical knowledge: an 
analysis of the teaching and learning process of youngsters in high school and of the 
potentiality of the place. 2013. 260 p. Thesis (Doctorate in Geography) – Institute of Socio-

Environmental Studies, Federal University of Goiás, Goiânia, 2013. 
 

 
The present paper generates a reflection on the didactic mediation in the construction of 
geographical knowledge, and analyses, specifically, the teaching and learning process of 

youngsters in high school and the potentiality of the place. Some goals reached in this 
research dialogue with the different processes that are in the base of teaching and learning  

Geography and with some academic researches developed in Brazil, that peer into the reasons 
which awaken students's interest in learning Geography. It is intended, in that way, to 
understand how the educator's work exercises an important differential in what concerns an 

effective and productive teaching, and which presents consistent results in the field of 
geographical knowledge. It is pressing to look at the geographical culture of youngsters 

especially when it is invested on the place, as didactic mediation. 
The place, besides constituting an empiric reference in different areas, is, mostly, an element 
of geographical reasoning and, because of that, contributes to a didactic mediation desirable to 

the process of teaching and learning in Geography. With that, it is emphasized the importance 
of mediation in the construction of geographical cognition, which principles hold their weight 

in the history and culture of youngsters in school. The geographical concept of “place”, based 
on a juvenile perspective, is not always considered an element capable of potentiating an 
approximation between the reality experienced by the students and the more systematized 

knowledge in the teaching of Geography. For the achievement of this research, the case study 
constitutes an effective methodological procedure to this investigation, which sediments its 

reflection in the attendance of classes of two high school teachers in the public school system. 
The work of these educators, aiming the construction of knowledge in Geography, allowed 
observations to be made regarding different situations which translate the experiences of the 

investigated subjects, students and teachers, with a reality, among so many, of the teaching of 
Geography. The case study was done through a participant observation that, while 

methodological instrument of intervenient feature, allowed for direct observations of classes 
to be made, followed by didactic interventions in the observed classes. Semi structured 
interviews were also conducted with the educators and questionnaires were answered by the 

students, so that diagnosis profiles of the researched classes could be outlined. Authors such 
as Callai (1999, 2011a, 2011b, 2000, 2003a, 2003b, 2012), Cavalcanti (1998, 2001, 2002, 

2005, 2006, 2011a, 2012b), Libâneo (2000, 2006, 2009a, 2009b, 2011, 2012), Vigotski (2000, 
2007, 2010) and other scholars are references that, indispensably, sustain the necessary 
theoretical foundation to what was proposed to be studied here. Based on some results 

observed in the course of this investigation, some contributions to the teaching of Geography 
are highlighted, while greater objective which translates the entire study developed here. In 

other words, and prognosticating some conclusive evidences, seven principles that guide 
didactic mediation toward the development of spatial thinking are presented, which are: 1) 
Reaffirmation of the place as mediating “agent”, which potentiates the construction of 

knowledge from a multiscale dimension; 2) Adequate articulation of “themes” of the place 
with the systematized content of Geography; 3) Formation of concepts and of geographical 

reasoning as a goal of the process of teaching and learning in Geography; 4) Utilization of a 
differentiated methodology and of other mediating agents beyond the figure of the teacher; 5) 
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Organization of the methodological and theoretical course of Geography classes while 

intentional activity of the teacher; 6) Problematization as methodological course; 7) 
Regarding youngsters in school as part of the process of construction of knowledge. 

 
Key words: Didactic Mediation. Geographical Knowledge. Youngsters in School. Place. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Izabella é professora de Geografia e, sentada na areia da praia, olha um morro. O 

morro que ela vê não é o mesmo morro que outras pessoas olham. 

Ao contemplar, sabe que esse morro tempos atrás não existia e surgiu quando, 

agitada, a terra se convulsionou em movimentos vigorosos. Izabella sabia que era por certo 

bem mais alto o morro que agora vê, pois a chuva, a alternância de temperaturas o esculpiu 

com as suaves formas que agora mostra. Mas, ao “namorar” o morro, Izabella percebe 

também a vegetação densa que lhe cobre, emaranhada, complexa com verdes de diferentes 

verdes. Sabe que quem veste o morro é uma floresta tropical que é densa por conta do clima 

cheio de chuvas e pleno de calor. O morro não está em qualquer lugar e, por estar nos 

trópicos, não pode ser igual aos morros de outros espaços. Izabella sabe que nessa mata 

umbrosa e escura vivem milhões de vidas. Vegetais e animais em simbiose lutam onde a 

morte de um é sempre vida para outro.  

Ao ver o morro, Izabella também sabe do homem que o habita, que tempos atrás por 

ali foi chegando de mansinho e erguendo seu rancho, à espera de um dia reclamar como sua 

a terra que não era de ninguém. Sabe que esse homem muda a paisagem e o relevo com sua 

enxada, que esculpe caminhos e abre roças, altera a vegetação com a mandioca e o milho 

que planta, muda a fauna trazendo para o chiqueiro animais que não são do lugar, matando 

saúvas que competem com seus alimentos. Por certo, o homem em quem Izabella pensa fez 

estacas, cravou-as no chão além das árvores para nelas prender seu faminto e inquieto 

cavalo. Estacas que foram ramos e que talvez floriram, mas que jamais voltariam a ser ramos 

outra vez.  Izabella sabe que, depois deste, outros homens irão chegar e, bem mais tarde, por 

certo, estradas serão abertas e novas populações batizadas. Um dia o morro que Izabella 

contempla se transformará em vila e as novas atividades econômicas surgirão, alternando o 

caminho dos regatos, abrindo vales, mudando a mata, mexendo no clima.  

Izabella contempla o morro e logo pensa em globalização, aparentemente distante de 

seu olhar, mas sabe que a distância é apenas aparente, pois quem mora no morro usa coisas 

que compra na cidade, ativando o comércio e agitando importações. Para as pessoas 

comuns, o morro que Izabella vê é somente morro, somente mata, somente rancho, quem 

sabe? Mas, como professora de Geografia que é, aprendeu que terras e homens se integram 
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e, nessa integração, muitas vezes o clima ou a selva calam o homem, mas este, com suas 

ferramentas, modela e esculpe novas naturezas, alterando o clima, domando a selva que não 

se imaginou contida. Na simplicidade das pessoas que habitam o morro, mostram-se 

presentes a China e a Tailândia, a Coréia e o Paraguai. O morro para o qual agora olha é 

espaço geográfico, é fato que esculpe interações. 

Para pessoas donas de outra maneira de olhar, nada de especial existe no morro que 

Izabella vê, na paisagem que em silêncio contempla. A Geografia acrescentou lentes 

especiais aos olhos de Izabella2. 

A Geografia é a ciência do “tudo” e do “todo”, basta olhar com suas lentes que 

podemos identificá-la ao nosso redor, nas pequenas e nas grandes coisas, nós produzimos, 

transformamos, adaptamos, recriamos Geografia no nosso dia a dia. Estudar o espaço a partir 

dos conceitos geográficos promove a compreensão das mais sutis atividades cotidianas, na 

produção e transformação do próprio espaço. Olhar para o mundo com as lentes da Geografia 

é estar dotado de um raciocínio geográfico. A essa Izabella lhe foram acrescentadas as lentes 

especiais da Geografia, mas e as tantas outras “Izabellas” que estão por aí? Como lhes 

acrescentar essas lentes para compreender o mundo? Como instituir a construção de um 

raciocínio geográfico na formação dos alunos da educação básica e superior?  

Sabe-se da impossibilidade de responder a tais questões em sua completude, o que se 

pode fazer é pensar em estratégias, maneiras de promover e potencializar o processo de ensino 

e aprendizagem em Geografia, na direção da formação do raciocínio geográfico por parte dos 

alunos. Essa tese, em específico, promove um caminho a ser considerado – o conceito de 

lugar – este, sem dúvida, constitui um relevante instrumento simbólico no processo de 

construção do conhecimento em Geografia. Por essa razão, esta pesquisa objetiva analisar a 

categoria lugar como mediação didática peculiar ao processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia. Para produzir esse entendimento, uma questão torna-se premente: de que modo a 

categoria lugar contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia na formação do raciocínio geográfico? Com base nesta 

indagação, a tese deste trabalho parte do pressuposto de que o lugar, além de constituir 

referência empírica em diferentes áreas, é, principalmente, elemento do raciocínio geográfico 

e, por isso, contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia.  

                                                                 

2
 Adaptação de Uma crônica para se pensar o ensino de Geografia. In: SELBACH, S. (Sup.). Uma crônica para 

se pensar o ensino de Geografia. In: SELBACH, S. et. al. Geografia e didática. Petrópolis-RJ: Vozes, 2010. 
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Nesse sentido, para melhor perscrutar o objeto de estudo, alguns objetivos específicos 

são basilares a essa investigação, quais sejam: analisar a categoria mediação didática segundo 

a ótica da Teoria Histórico-Cultural; identificar a categoria lugar na produção geográfica 

brasileira e nas orientações da didática da Geografia na atualidade; destacar a importância da 

mediação didática para a aprendizagem geográfica; descrever processos pedagógicos que 

ocorrem em aulas de Geografia que permitem aos alunos a construção do conhecimento 

geográfico; apontar aspectos que dificultam e/ou facilitam a construção do conhecimento por 

meio de uma mediação didática desejável no ensino de Geografia; e entender a cultura 

geográfica de jovens do Ensino Médio em Goiânia. Considere-se o seguinte esquema que 

norteia conceitualmente os estudos realizados nessa pesquisa. 

 

 

FIGURA 1: SISTEMA CONCEITUAL DOS OBJETIVOS DA TESE. ORGANIZAÇÃO: IZABELLA P. BENTO, 2013. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho de doutoramento, é válido ressaltar a trajetória 

acadêmica que promoveu a chegada a esta fase da minha formação profissional. A escolha do 

tema apresentado decorre, principalmente, do envolvimento com a pesquisa Lugar e cultura 
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urbana: um estudo comparativo de saberes de professores de Geografia no Brasil, o caso da 

rede estadual de ensino de Goiânia, realizada entre os anos de 2005 e 2006. Tal pesquisa, 

desenvolvida ainda nos tempos da graduação, proporcionou o objeto de estudo para o 

desenvolvimento da dissertação de Mestrado, em que se investigou como o professor de 

Geografia da Rede Pública de Goiânia, que tem por base seus saberes docentes e as questões 

subjetivas que o identificam como profissional, sistematiza os conteúdos referentes à cidade e 

como dispõe deles em sua prática profissional cotidiana.  

Com vistas a problematizar a noção de lugar, não o limitando à cidade, mas tendo esta 

como uma referência de um dos muitos lugares de que uma pessoa pode se apropriar, busca-

se investigar a relação que o aluno constrói com o seu lugar, podendo ser ele a escola, a 

própria cidade, o bairro etc. Reconhece-se, com isso, que caracterizar e analisar o processo de 

produção do conhecimento por parte do aluno sobre o “seu lugar” é uma premência. 

Acrescente-se também que, para se produzir uma compreensão sobre a relação que o aluno 

desenvolve com as diferentes dimensões de suas práticas cotidianas, torna-se imprescindível 

entender as possibilidades de mediação didática do professor. 

Essa pesquisa partilha do entendimento de que o conceito geográfico de “lugar”, com 

base em uma perspectiva juvenil, nem sempre é considerado um elemento capaz de 

potencializar uma aproximação entre a realidade e o conhecimento mais sistematizado no 

ensino de Geografia. Nessa perspectiva, alguns questionamentos se tornam relevantes, como: 

qual o saber geográfico de lugar dos jovens escolares? Que aspectos do cotidiano possibilitam 

a construção dos saberes informais dos alunos? Quais as situações em sala de aula que 

evidenciam a presença da cultura juvenil no ensino de Geografia? As práticas não escolares 

(do cotidiano), que possibilitam aos jovens escolares a construção de um saber sobre o lugar 

na cidade, estão sendo valorizadas no ensino de Geografia em sala de aula? Quais são os 

referenciais da didática da Geografia que se fazem presentes na prática pedagógica do 

professor, promovendo a construção do conhecimento na sala de aula? Com base nesses 

questionamentos, compreende-se a importância de que desvendar o processo de construção do 

conhecimento escolar do aluno, no que envolve o lugar na Geografia, pode ser uma 

interessante possibilidade de se entender a educação e a formação dos profissionais da 

educação e de se obter êxito no processo de ensino-aprendizagem desse conteúdo específico.  

As orientações de Vigotski (2000) atestam que o sujeito nasce social e constrói sua 

individualidade/autonomia contando com uma série de mediações. Concebe-se que a relação 

sujeito-objeto é mediada, mediada no sentido de estabelecer o processo que promove a 
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relação do homem com o mundo e outros homens. A mediação alimenta os dispositivos 

internos que cada indivíduo possui (conhecimento, prática, vivência) para se apropriar da 

realidade externa. Esse estudo, enfatiza a mediação didática, destacando esse conceito como o 

fenômeno que intervém nos processos mentais dos alunos. Nesse processo, o professor pode 

ser considerado um mediador, na relação entre sujeito e objeto, ou melhor, entre aluno e 

conhecimento. O professor trabalha com os conteúdos para ajudar os alunos a desenvolverem 

capacidades cognitivas, para que aprendam a pensar por si mesmos. Existe uma importância 

crucial do “outro” no processo de ensino-aprendizagem. 

No caso do professor, a sua mediação didática é propiciar a atividade cognitiva do 

aluno, a partir de um encaminhamento metodológico do processo de ensino e aprendizagem. 

Advém desse processo a necessidade de o professor intervir nos motivos dos alunos por meio 

da mediação, estabelecendo, assim, elos entre o conhecimento e as ações mentais dos 

estudantes e proporcionando uma possível construção/formação de conceitos. Com isso, o 

aluno passa a ter o domínio do conteúdo, sendo capaz de aplicá-lo em sua realidade prática. 

Pode-se compreender que, para Vigotski (2010), mediar não é facilitar o ensino. Para o autor, 

o professor ao ensinar sem a existência de barreiras ao pensamento significa, antes de tudo, 

extirpar toda a dificuldade para a aprendizagem. Nesse sentido, entende-se que o processo de 

ensino e aprendizagem se realiza a partir de problemas, dificuldades, permitindo que os 

alunos se mobilizem para pensar, refletir e buscar respostas 

Esse entendimento reforça a importância dos conhecimentos cotidianos para o ensino 

de Geografia, a fim de que se construa o conhecimento científico de forma mais significativa 

para o aluno. É papel da escola e das aulas de Geografia formar um pensamento conceitual 

que permita uma mudança na interação do sujeito com o mundo, afinal a aprendizagem é um 

importante instrumento mediador da relação desse sujeito com o mundo em que está inserido. 

Por essa razão, essa pesquisa reveste-se da maior importância, não somente pelo fato de o 

tema merecer um estudo analítico e sistemático, mas também por se tratar de um trabalho que 

pode contribuir para o enriquecimento das discussões sobre o ensino de Geografia e, por 

conseguinte, possibilitar um maior conhecimento das singularidades da Geografia escolar.  

Na tentativa de enriquecer as discussões sobre o ensino de Geografia, torna-se 

pertinente ilustrar algumas opções e intenções teóricas para o desenvolvimento desse trabalho. 

A priori, destaco a importante diferenciação entre local e lugar. Cabe ao entendimento do 

local sua aproximação à ideia de localização, de um ponto específico e localizável no espaço 

geográfico, enquanto que o lugar, nessa pesquisa, é um conceito mais elaborado, construído 
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historicamente na produção do conhecimento geográfico, escolhido nesse estudo enquanto 

categoria de análise, sabendo que isso depende do posicionamento epistemológico do 

pesquisador. Nesse caso, para a construção dessa tese, o lugar pode ser a cidade, pode ser o 

bairro, a escola, a casa, tudo aquilo que representa as práticas espaciais cotidianas que os 

indivíduos produzem e reproduzem no seu dia a dia.  

Com isso, pode-se atribuir valor semelhante aos conteúdos científicos geográficos, 

assim como ao lugar da experiência e do pertencimento, representantes dos saberes 

cotidianos. Esse estudo pode promover algumas questões que envolvem o que se denomina 

aqui de opções teóricas, é válido, assim, indagar: a experiência cotidiana dos alunos é 

referência para se compreender o lugar? Ou o conceito de lugar é referência para se pensar a 

experiência cotidiana dos alunos? Sabe-se que tanto a experiência cotidiana como o conceito 

de lugar são importantes para compreender o processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia. Na verdade eles são elementos que se complementam e por isso considere-se a 

utilização dessas duas referências. 

As orientações e intenções teóricas se manifestam, também, além das escolhas 

conceituais e das categorias de análise, pela opção de determinados autores, os quais 

representam caminhos teóricos e metodológicos que se direcionam para o desenvolvimento de 

um estudo científico. Para isso, esse trabalho divide-se em eixos de investigação, apenas 

como caráter ilustrativo, quais sejam: Ensino de Geografia, Mediação Didática, Conceito de 

Lugar e Cultura Juvenil. Destacam-se, assim, apenas alguns autores, não todos, que estão 

sendo utilizados para nortear a abordagem aqui estabelecida: 

 

FIGURA 2: PRINCIPAIS REFERÊNCIAS TEÓRICAS UTILIZADAS NA TESE. ORGANIZAÇÃO: IZABELLA 

P. BENTO, 2013. 

ENSINO DE GEOGRAFIA: 

ALMEIDA (2011), CALLAI (1999, 2011a, 
2011b, 2000, 2003a, 2003b, 2012), 

CASTROGIOVANNI (2011), CASTELLAR 
(2011), CAVALCANTI (1998, 2001, 2002, 
2005, 2006, 2011a, 2012b) KAERCHER 
(2011), PONTUSCHKA (2011), RICHTER 

(2011), SOUZA (2009).  

MEDIAÇÃO DIDÁTICA: 

LIBÂNEO (2000, 2006, 2009a, 2009b, 
2011, 2012),  MOULY (1973), VIGOTSKI 

(2000, 2007, 2010). 

CONCEITO DE LUGAR: 

CALLAI (2000, 2003a, 2003b, 2011a, 
2011b, 2012), CARLOS (1996), 

CAVALCANTI (2004, 2011b, 2012a), 
MASSEY (2000), SANTOS (1994, 2000), 

STRAFORINI (2008). 

CULTURA JUVENIL: 
 

ALMEIDA (2006), ABRAMO (1994), 
CATANI (2008), DAYRELL (1996), 

EUGENIO (2006), GILIOLI (2008), PAIS 
(2003), TURRA NETO (2007,  
2008, 2009a, 2009b, 2010). 
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 Com a finalidade de tecer um panorama geral sobre a metodologia abordada nessa 

investigação, por este ser um estudo que objetiva analisar o conceito de lugar como mediação 

didática peculiar ao processo de ensino e aprendizagem em Geografia, vale ressaltar que essa 

pesquisa consiste em um estudo de caso, que foi realizado mediante uma abordagem 

qualitativa. O estudo de caso caracteriza-se por representar uma unidade dentro de um 

contexto mais amplo, ou seja, é uma parte restrita de um fenômeno que pode estar ocorrendo 

de forma mais abrangente e diferenciada, conforme apresenta esse trabalho. Assim, com base 

no acompanhamento das aulas de dois professores do Ensino Médio da Rede Pública e no 

trabalho que realizam junto aos alunos, com os conteúdos na construção do conhecimento em 

Geografia, buscou-se analisar uma realidade que ocorre em escala maior. Essa realidade 

identifica a vivência de indivíduos inscritos nas diferentes situações que constituem o 

universo do ensino de Geografia, embora não tenha trabalhado com dados exaustivos, estes se 

mostraram suficientemente representativos. 

O estudo de caso apoiado em uma abordagem qualitativa proporciona elementos para 

novas descobertas, para novas questões que antes não eram de interesse imediato em uma 

investigação. A produção desse estudo de caso conjuga-se com uma concepção de pesquisa 

enquanto atividade básica de ciência. Conforme Minayo (2011, p. 16), “a pesquisa alimenta a 

atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo”. Embora seja uma prática 

teórica, a pesquisa envolve pensamento, ação e aplicabilidade. A autora reitera que “nada 

pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática”. É por essa razão que as questões postas nesse estudo estão relacionadas a 

interesses e circunstâncias socialmente construídos e que envolvem a educação e o ensino de 

Geografia em primeira instância. 

Toda investigação se inicia com uma questão, um problema e a busca por uma 

resposta envolve um esforço intelectual e prático que se vincula a conhecimentos anteriores 

ou à criação de novos conhecimentos. Essa pesquisa possibilita esses dois caminhos, na 

medida em que delimita a importância de mecanismos de coleta de dados que auxiliem no 

cumprimento dos objetivos propostos, e por considerar as categorias que a norteiam, como: a 

mediação didática, o conceito de lugar e a cultura geográfica. Assim, utilizam-se, como 

procedimentos metodológicos, o levantamento bibliográfico que perpassa o andamento de 

toda a pesquisa, a observação participante, a intervenção didática, a entrevista semiestruturada 

e a aplicação de questionários.  

 Partindo do princípio de que a observação é considerada um dos métodos principais na 

pesquisa qualitativa, no presente estudo, ressalta-se a observação como procedimento 
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metodológico caracterizado pelo contato direto do pesquisador com os sujeitos da pesquisa. 

Lüdke e André (1986b) argumentam que por meio da observação estamos sujeitos a 

negligenciar os resultados da pesquisa, caso não controlemos as interferências pessoais e 

culturais. Para que os riscos dessas interferências sejam diminuídos, o pesquisador deve 

planejar toda sua observação, principalmente, no que se refere ao “que” e “como” observar. 

Tais considerações apresentam elementos para se pensar a observação participante, 

instrumento metodológico utilizado para o desenvolvimento dessa investigação. De acordo 

com Vianna (2007), um dos principais aspectos da observação participante é que o 

pesquisador, de fato, mergulha no campo, observa segundo a perspectiva de um membro 

integrante da ação e também influencia o que observa graças à sua participação. O autor 

ressalta que esse tipo de observação deve ser entendido como um processo, em que o 

pesquisador deve ser cada vez mais um participante e obter acesso ao campo de atuação e às 

pessoas. Para o autor, a observação participante, deve, aos poucos, se tornar cada vez mais 

concreta e centrada em aspectos que são essenciais para responder às questões da pesquisa.  

Em sala de aula, foram observadas as questões inerentes aos diversos aspectos do 

processo ensino-aprendizagem de Geografia, às relações dos professores com seus saberes e a 

sua contribuição para a formação dos alunos, caracterizando, assim, a prática desses 

profissionais. Em um primeiro momento, foram feitas as observações de forma espontânea, 

sem que o professor soubesse ao certo o que estava sendo observado, com o fim de não 

influenciá-lo. Em um segundo momento, em que assumi a regência das turmas para trabalhar 

de forma intencional elementos que envolvem os pressupostos dessa investigação, foi 

realizada a intervenção didática, configurando, desse modo, esta pesquisa enquanto 

observação participante. Em seguida, foram feitas entrevistas semiestruturadas com os 

professores. 

De acordo com a natureza do objeto e das considerações metodológicas discutidas, 

propus-me a trabalhar em duas escolas da Rede Pública de Ensino de Goiânia, designadas 

aqui como Escola A e Escola B, com um grupo constituído por dois professores, identificados 

como Professor 1 e Professor 2, e seus alunos matriculados nos 1º, 2º e 3º anos no Ensino 

Médio. A escolha das escolas e dos professores foi feita a partir de contatos pré-estabelecidos, 

os profissionais selecionados possuem formação em Licenciatura em Geografia e trabalham, 

atualmente, apenas com essa disciplina. São professores que aceitaram participar da pesquisa, 

dispondo-se a fornecerem informações sobre seu trabalho e seus saberes, o que caracteriza os 

critérios para a escolha desses docentes.   
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A primeira etapa dessa pesquisa iniciou-se no segundo semestre letivo de 2011, com o 

acompanhamento de um dos professores, somando um total de 30 aulas observadas em turmas 

de 2º e 3º anos. Após o período de observações dessas aulas, foi realizada a intervenção 

didática, somando um total de 4 aulas ministradas. Essa primeira etapa foi concluída com uma 

entrevista semiestruturada, em que o professor responde algumas questões que contemplam o 

objetivo dessa tese, analisando não somente a sua prática, mas também a minha, ao me inserir 

como professora regente. A segunda etapa do levantamento de dados se iniciou no primeiro 

semestre de 2012, com algumas visitas à escola. No segundo semestre do mesmo ano, iniciou-

se o acompanhamento do trabalho do professor 2, totalizando 10 aulas observadas em duas 

turmas de 2º ano do Ensino Médio. Assim como na primeira etapa, após o período de 

observações, foi realizada a intervenção didática, somando um total de 10 aulas ministradas. 

No momento da realização da intervenção didática na Escola B, incluiu-se como 

procedimento metodológico a aplicação de um questionário para os alunos. A segunda etapa 

foi concluída, assim como na primeira, com uma entrevista semiestruturada com o professor. 

 A partir de seu desenvolvimento teórico e metodológico, esta tese estrutura-se em 

cinco capítulos que se relacionam entre si e que traduzem um permanente diálogo com o seu 

objeto de estudo. O primeiro capítulo – Ensinar e aprender em Geografia: pautas 

contemporâneas em debate – aborda uma discussão sobre o ato de ensinar e aprender em 

Geografia, com fundamento em propostas teóricas presentes no campo acadêmico brasileiro. 

Essa abordagem inicial possibilita um entendimento do trabalho docente em Geografia e sua 

relação com o processo de ensino/aprendizagem. Este capítulo tem por finalidade atender ao 

objetivo de caracterizar o conceito de lugar na produção geográfica brasileira e nas 

orientações da didática da Geografia, na atualidade, com ênfase na cultura geográfica 

expressa por jovens do ensino médio. Esse capítulo tem a nítida intenção de “apostar” no 

lugar como mediação didática para o processo de ensino e aprendizagem de jovens escolares. 

 No segundo capítulo – A mediação didática na construção do conhecimento 

geográfico – discute-se a compreensão da mediação didática na formação dos saberes 

geográficos, tendo como referência a Teoria Histórico-Cultural. Busca-se, com isso, ressaltar 

a importância da mediação didática para a aprendizagem geográfica, elencando dificuldades 

e/ou facilidades na construção de conhecimentos. O terceiro capítulo – As práticas 

cotidianas de ensinar e aprender Geografia – tem por objetivo descrever os processos 

pedagógico-didáticos que ocorreram nas aulas de Geografia de duas escolas públicas de 

Goiânia, em turmas de Ensino Médio, com destaque na construção do conhecimento 
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geográfico por parte dos alunos observados. Apresenta as práticas cotidianas e os processos 

pedagógicos de ensinar e aprender Geografia, com base na referência do lugar como 

mediação didática potencial para essas práticas escolares.  

O quarto capítulo – A potencialidade do lugar dos jovens escolares na mediação 

didática – em concordância com os anteriores, propõe uma observação sobre a potencialidade 

do lugar do aluno na mediação didática, ressaltando a intencionalidade docente e os motivos 

dos discentes. Destaca-se a estreita relação entre culturas juvenis, práticas espaciais e a 

Geografia escolar.  Este capítulo tem por objetivo apontar aspectos evidenciados nas aulas de 

Geografia de algumas turmas de Ensino Médio que dificultaram e/ou facilitaram a construção 

do conhecimento por meio de uma mediação didática desejável no ensino de Geografia. Por 

último, o quinto capítulo – Mediação didática: a formação de conceitos e o 

desenvolvimento do pensamento espacial de jovens escolares – objetiva retomar alguns 

princípios orientadores da mediação didática para o desenvolvimento do pensamento espacial 

de jovens escolares, destacando a importância da mediação didática, enquanto suporte teórico 

e metodológico para o encaminhamento do processo de construção do conhecimento em 

Geografia e para a formação de conceitos geográficos. 
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CAPÍTULO 1 

ENSINAR E APRENDER GEOGRAFIA: PAUTAS 

CONTEMPORÂNEAS EM DEBATE 
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Este capítulo objetiva discutir elementos característicos do processo de ensinar e 

aprender Geografia, fundamentando-se em orientações teóricas do campo acadêmico 

brasileiro. Visa a um entendimento do trabalho docente em Geografia, observando-se, 

especificamente, que importância é dada às motivações dos alunos e à valorização do lugar. 

Dedica-se, ainda, especial atenção ao papel da cultura geográfica dos jovens para o ensino e a 

aprendizagem de Geografia. Objetiva-se, com isso, analisar a categoria lugar como uma 

mediação didática peculiar ao processo de ensino e aprendizagem em Geografia, utilizando 

como referência as diferentes culturas geográficas de alunos do Ensino Médio da Rede 

Pública de Goiânia. Este capítulo responde, especificamente, a dois objetivos dessa tese que 

são: caracterizar o conceito de lugar na produção geográfica brasileira e nas orientações da 

didática da Geografia e compreender a cultura geográfica de jovens escolares. Com isso, 

inicia-se a discussão que propõe uma resposta para o problema dessa pesquisa, qual seja: de 

que modo o conceito de lugar contribui para uma mediação didática desejável para o 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia?  

Diante do exposto, entende-se que o lugar, enquanto um conceito rico de 

possibilidades de ser trabalhado didaticamente em sala de aula, pode promover a importante 

relação entre os conhecimentos prévios dos alunos e os saberes mais sistematizados da 

ciência. A tese desse estudo perpassa o entendimento de que o lugar pode ser compreendido 

para além de uma referência empírica das diversas disciplinas escolares, trata-se de um 

elemento do raciocínio geográfico e, por isso, contribui para uma mediação didática 

desejável ao processo de ensino e aprendizagem em Geografia. O lugar é considerado um 

referencial teórico imprescindível para se promover o pensamento espacial, pois, no presente 

estudo, o processo de ensino e aprendizagem em Geografia está centrado na formação do 

raciocínio geográfico.  

O lugar possui fundamentos essenciais para uma mediação didática eficaz à 

construção do conhecimento por parte dos alunos, pois o conceito para ser formulado requer 

uma mediação adequada. Nesse sentido, destaca-se neste capítulo uma via de mão dupla: 

pensar o lugar como mediação didática e a própria importância da mediação como requisito 

para apreensão do conceito de lugar. 

  

1.1 Ensino e aprendizagem em Geografia: propostas presentes no campo acadêmico 

brasileiro 
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Para discutir as concepções teóricas da Geografia no mundo contemporâneo, vale 

situar alguns aspectos relevantes que caracterizam o mundo em que estamos inseridos. Para 

isso, ressaltam-se as contribuições de Cavalcanti (2008), por trabalhar essas concepções 

teóricas em parceria com elementos da prática de ensino em Geografia. O ensino da ciência 

geográfica pressupõe uma compreensão mais elaborada do mundo, da produção e apropriação 

do espaço pelo homem, por se tratar de um mundo globalizado, que se transforma 

rapidamente e que reflete uma sociedade do consumo que vem se apropriando grandemente 

das chamadas tecnologias da comunicação e da informação. É um mundo altamente 

urbanizado, em que cada vez mais as cidades se tornam locais complexos e objeto de estudo 

para o ensino de Geografia.  

Nesse contexto, a própria ciência tem se reestruturado, tornando-se mais plural. Por 

um lado, ela reafirma o seu foco de análise que é o espaço, mas por outro se torna mais 

consciente de que esta é uma dimensão da realidade, e não a própria realidade, complexa e 

interdisciplinar por si mesma. O espaço como objeto da análise geográfica precisa ser 

concebido como uma abstração, uma construção teórica, uma categoria de análise que permite 

apreender a dimensão da espacialidade das/nas coisas do mundo. O espaço geográfico é, desse 

modo, concebido e construído intelectualmente como um produto histórico e social, que se 

constitui em ferramenta que permite analisar a realidade em sua dimensão material e em sua 

representação. 

À luz dos estudos de Cavalcanti (2008), pode-se afirmar que a Geografia brasileira, 

tanto a acadêmica como a escolar, institucionalizou-se no início do século XX, via Sociedade 

Brasileira de Geografia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Universidade de São 

Paulo e outras instituições, e, assim como em outros países, essa institucionalização está 

vinculada ao seu ensino. Os pesquisadores da história da Geografia destacam que, antes de se 

constituir como campo de formação em nível superior, essa matéria já era ensinada nas 

escolas. Ela foi, antes de tudo, geografia escolar. Porém, há uma relação e certa 

correspondência em suas trajetórias. Pode-se dizer que ambas têm histórias paralelas, mas que 

se encontram, que se cruzam, que se imbricam, que se influenciam mutuamente, guardando 

suas identidades, suas especificidades.  

Nesse cenário, surgiram novos caminhos na investigação sobre o ensino de geografia, 

e as orientações para o trabalho docente com essa matéria escolar foram se reconstruindo. Nas 

duas últimas décadas do século XX, ocorreram variados “eventos” que contribuíram para 

mais uma reformulação da geografia escolar, bem como da geografia acadêmica. A 



33 

 

estruturação da geografia escolar é realizada e praticada em última instância pelo professor 

dessa matéria, em seu exercício profissional cotidiano. Para isso, ele tem múltiplas 

referências, mas as mais diretas são, de um lado, os conhecimentos geográficos acadêmicos, 

tanto a Geografia acadêmica como a didática da Geografia, e, de outro, a própria Geografia 

escolar já constituída.  

Essa linha de reflexão procura destacar as diferenças entre a estrutura das disciplinas 

escolares e a estrutura dos ramos científicos de referência, entendendo que entre elas não há 

uma relação de hierarquia, uma transposição direta ou mecanismos de simplificação. O que há 

são mediações didáticas, nas quais o conteúdo é reconstruído, alguns temas são escolhidos, 

enfatizados, e outros são desconsiderados. Há, assim, outras referências na composição da 

geografia escolar, para além da ciência, como, por exemplo, as concepções pessoais dos 

professores resultantes de sua experiência com a Geografia e com a prática escolar. Outras 

referências são as próprias práticas escolares, ou seja, o modo como se organiza a escola, a 

forma como o professor organiza as atividades de planejamento, a forma como ele lida com a 

geografia e com os conhecimentos geográficos. 

A Geografia escolar não se ensina, mas se constrói, se realiza. Ela tem um movimento 

próprio, relativamente independente, realizado pelos professores e demais sujeitos da prática 

escolar que tomam decisões sobre o que é ensinado efetivamente. Nesse sentido, a escola é e 

pode ser um importante espaço para promover a discussão e avaliação desse conhecimento. 

Para isso, uma dicotomia deve ser superada, a da teoria/prática. É preciso ultrapassar a crença 

de que as teorias determinam a realidade prática, é preciso pensar na teoria e na prática como 

duas dimensões da realidade, não necessariamente realizadas em lugares e por pessoas 

diferentes, mas como dimensões indissociáveis. O ensino/aprendizagem é um processo, 

implica movimento, atividade, dinamismo. A aprendizagem não será produzida pela simples 

acumulação passiva, mas mediante a atividade exercida sobre os conteúdos, articulando-se 

uns com os outros. Essa reflexão se estende no que envolve a formação do saber docente do 

professor de Geografia, no sentido de que devemos considerar a formação inicial na 

universidade e a formação continuada na escola. 

A proposta é redefinir a relação ensino/aprendizagem ao se traçar o caminho da 

formação de conceitos, da descoberta, a partir da realidade vivida pelo aluno. No processo de 

ensino e aprendizagem, cada tema geográfico é construído em sua própria dimensão de 

significados, o aluno mobiliza sua visão de mundo, seu conhecimento e, por fim, ele atinge 

sua própria cidadania. A realidade do aluno precisa ser conhecida, para que o professor tenha 
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condições de promover o conhecimento geográfico, que não se configura apenas como 

acadêmico.  O conhecimento é construído na vivência, nos problemas, nas dificuldades, nas 

facilidades expressas na paisagem e na vida dos estudantes, associados ao conhecimento à 

disposição dos professores, produzidos pela Universidade, pela imprensa, pelo cinema ou 

pelos autores de livros didáticos.  

Para uma melhor compreensão do processo de ensino e aprendizagem em Geografia, é 

preciso conhecer quais são as referências básicas atuais que norteiam os trabalhos sobre esse 

ensino e quais propostas e orientações da didática consolidam esse campo de pesquisa no 

Brasil. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico nos Anais do último Encontro 

Nacional de Práticas de Ensino em Geografia – ENPEG, realizado no ano de 2011, em sua XI 

edição, em Goiânia. Este encontro é uma referência importante sobre o que está sendo 

discutido na área de ensino de Geografia e sobre quais são as bases comuns para a realização 

dessas propostas e orientações.  

Para um conciso levantamento dos resultados desse evento científico, foram 

verificadas as referências bibliográficas dos 168 trabalhos apresentados em Grupos de 

Trabalho (GT’s). Destes, 13 foram produzidos pelos coordenadores de GT’s e 155 

apresentados por participantes no decorrer do Encontro. Ao identificar as referências básicas, 

foram utilizados alguns critérios para considerá-las. Palavras-chave serviram como categorias 

de análise para a seleção de referências, como: ensino de Geografia, Geografia Escolar, 

Formação de Professores de Geografia e Pesquisa relacionada ao Ensino de Geografia. As 

referências que contemplavam essas temáticas foram consideradas e categorizadas. Devido à 

quantidade de trabalhos analisados, um outro critério utilizado para categorizar os autores se 

deu via referências bibliográficas de trabalhos analisados. Não foram considerados os 

trabalhos de pesquisa de mestrado e doutorado, apenas as produções de livros, capítulos de 

livros e publicações em periódicos. 

A partir dessa delimitação, constataram-se dois grupos de autores que orientam, em 

termos de referências básicas, os trabalhos elaborados nas áreas do Ensino de Geografia, da 

Formação de Professores de Geografia e da Geografia Escolar. O primeiro grupo de autores, 

citados de 25 a 46 vezes nos 168 trabalhos verificados, é constituído por Lana de Souza 

Cavalcanti, Helena Copetti Callai e Nídia Nacib Pontuschka. O segundo grupo de autores, 

citados entre 15 e 25 vezes, dentre os trabalhos pesquisados, é representado por Rosângela 

Doin Almeida, Antônio Carlos Castrogiovanni, Nestor André Kaercher e Sonia Maria 

Vanzela Castellar. Os dois grupos de autores citados podem ser considerados como referência 
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bibliográfica básica para os trabalhos produzidos na área do Ensino de Geografia e na 

produção acadêmica brasileira na última década.  

É importante destacar o que esses pesquisadores estão produzindo, considerando e 

orientando para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia e para a formação do 

professor. Para elucidar um pouco esse entendimento e delinear essa discussão, buscaram-se 

trabalhos recentes dos autores supracitados. As ideias de Pontuschka (2011), Cavalcanti 

(2011a), Almeida (2011), Castellar (2011), Castrogiovanni (2011), Kaercher (2011) e Callai 

(2011a, 2011b) constituem nessa pesquisa algumas orientações para se pensar o ensino de 

Geografia na atualidade.  

As duas últimas décadas têm demonstrado grandes mudanças em todas as esferas da 

sociedade e, por isso, existem elementos comuns ao se pensar o contexto escolar 

contemporâneo. Tal contexto fundamenta-se no fato de que o trabalho docente exige cada vez 

mais uma postura diferenciada do professor para enfrentar as atuais demandas da sala de aula, 

para se posicionar diante das diferenças que nela se inscrevem e do desafio de saber lidar com 

a falta de interesse dos alunos pelo ensino. Atualmente, no ensino de Geografia, têm-se 

considerado a espacialidade construída pelos sujeitos no processo de ensino, o lugar vivido e 

experienciado e o arcabouço de saberes cotidianos que os alunos levam para a sala de aula. 

Afinal, os alunos devem ser considerados sujeitos ativos no processo de ensino e produtores 

do conhecimento, por isso a importância de se pensar elementos que promovam o interesse e 

a motivação para a construção do raciocínio geográfico, o que delineia um dos atuais desafios 

dessa ciência.   

Para Callai (2003a, p. 57-58), a Geografia é a ciência que estuda, analisa e tenta 

explicar (conhecer) o espaço produzido pelo homem e, enquanto matéria de ensino, permite 

que o aluno “se perceba como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali 

ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos em um processo de 

desenvolvimento”. Diante dessa afirmação de que objeto de estudo da Geografia tem como 

função básica estudar o espaço produzido pelo homem, vale ressaltar que existe, hoje, uma 

orientação no ensino de Geografia que revela a importância de se destacar a inter-relação de 

escalas, sendo possível fazer um percurso dialético entre o global e o local. Nesse sentido, o 

conceito de lugar interessa porque se expressa como a possibilidade de se entender o mundo 

(CALLAI, 2011a). Perceber como é o lugar, qual a sua conexão com o mundo é uma 

atribuição do ensino da Geografia.  
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No que se refere à inter-relação de escalas, um conteúdo geográfico, em específico a 

cartografia, tem se tornado um tema bastante explorado no ensino de Geografia. Os tópicos de 

conteúdo da cartografia não podem ser considerados como temas a mais no ensino dessa 

ciência, ao contrário, trata-se de um conhecimento cujo tratamento deve perpassar todos os 

outros conteúdos, fazendo parte do cotidiano das aulas dessa matéria. Cavalcanti (2002) 

argumenta que a alfabetização cartográfica contribui para o desenvolvimento de habilidades 

de orientação, de localização, de representação e de leitura de mapas, capacidades que se 

desenvolvem ao longo da formação dos alunos. Os conteúdos de cartografia ajudam a abordar 

os temas geográficos, a localizar fenômenos e acontecimentos estudados, fazendo a relação 

entre eles e são referências para o raciocínio geográfico. 

Almeida (2011) ressalta que a cartografia escolar vem se estabelecendo como um 

conhecimento construído na interface entre Cartografia, Educação e Geografia. Entende-se o 

atual processo de produção da cartografia escolar como inserido em um contexto social e 

cultural que envolve o aluno, o professor e o currículo, tomando por base as Ciências da 

educação, as Ciências de referência (Cartografia e Geografia) e as Ciências da linguagem. 

Corroborando esse entendimento, Castellar (2011) atribui especial atenção à cartografia na 

construção do conhecimento no contexto escolar, ressaltando seu papel primordial como 

linguagem na construção do raciocínio geográfico espacial. A autora estabelece uma relação 

entre a ideia de letramento, própria da aquisição da linguagem, escrita em paralelo com a 

apropriação da linguagem cartográfica. 

Nesse contexto, em que se faz o exercício de elencar alguns temas emergentes na 

educação geográfica e as mudanças na prática profissional do professor, busca-se aportes 

sobre a formação docente. Para melhor tratar das temáticas inseridas nesse mundo em 

transformação, torna-se necessário fazer referência à formação inicial e continuada do 

professor de Geografia, observando como esse profissional está sendo formado para atuar 

nessa realidade em que estamos inseridos. Pontuschka (2011) reforça as grandes modificações 

não somente no mundo, mas no status de ser professor, sujeito antes respeitado por sua 

posição na sociedade e hoje refém de sua escolha profissional, que lida com as intempéries da 

profissão. 

Assim, para que essas orientações da didática, provenientes de uma perspectiva crítica 

do ensino dessa ciência, se efetivem em sala de aula, há de se investir em uma formação que 

seja consistente e coerente com esses propósitos. É preciso considerar o lugar do aluno, seu 

referencial empírico e imediato, compreender que ele é um sujeito possuidor de 
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conhecimentos prévios e que é também sujeito ativo no processo de construção de saberes. 

Afinal, o trabalho cotidiano do professor na sala de aula é parte do tripé do processo de ensino 

que, junto aos alunos e conteúdos, sustenta a construção do conhecimento. 

Em consonância com os autores supracitados, torna-se pertinente considerarmos o 

contexto escolar, o ensino de Geografia, seus temas e conteúdos emergentes, a formação dos 

professores e a prática docente em sala de aula, a partir de uma perspectiva de grandes 

mudanças da sociedade contemporânea. São muitas as transformações econômicas, políticas, 

sociais, culturais, entre outras, que se manifestam na produção do conhecimento em geral. Ao 

se pensar nessas mudanças na construção do conhecimento em Geografia, em particular sobre 

o seu ensino, pode-se afirmar que existem algumas evidências representativas consoantes 

orientações no campo da teoria do ensino dessa ciência, promulgadas pelos autores 

destacados, considerados, nesse estudo, referências básicas na pesquisa sobre o ensino de 

Geografia em suas diversas ramificações.  

Não se pode afirmar que os autores tratam ou defendem a mesma proposta para o 

ensino de Geografia, mas existem indicativos de convergência em alguns pontos importantes, 

como, por exemplo: a compreensão do professor como um mediador no processo de ensino e 

aprendizagem, a superação de um ensino tradicional, a formação cidadã dos estudantes, a 

consideração do lugar como referência para se pensar o mundo, as práticas espaciais 

cotidianas, o conhecimento prévio dos alunos, a cartografia compreendida como uma 

linguagem. Em suma, há evidências de que as discussões teóricas e as propostas e pesquisas 

no campo do ensino de Geografia têm tido pouca penetração na prática desse ensino em sala 

de aula, no contexto dos ambientes escolares e até acadêmicos, mas já é possível observar 

fortes indícios de alterações no cotidiano das aulas de Geografia, justamente por essa direção 

comum que está sendo dada pelos pesquisadores da área.  

Nessa pesquisa, corrobora-se com os autores aqui adotados ao definir a concepção de 

ensino de Geografia adotada nesta tese. Com base nos estudos realizados para a elaboração 

desse trabalho, percebe-se que há concordância com a abordagem teórica desses referenciais 

aqui destacados e que, a partir deles, novos conhecimentos se abriram para a compreensão do 

mundo. Com isso, defende-se a tese de que o ensino de Geografia tem por objetivo formar um 

raciocínio geográfico desde uma abordagem espacial, permitindo que os alunos construam 

modos de pensar a partir de lentes geográficas, lentes que têm a finalidade de promover o 

entendimento da produção do espaço pelo homem. Assim, os conteúdos geográficos devem 

ser pensados como mediações que serão utilizadas de acordo com sua utilidade e significado 
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para os alunos, de forma que eles possam perceber a relação desses conteúdos com a vida 

cotidiana, promovendo assim a inserção dos saberes/conhecimentos prévios em seu processo 

de ensino e aprendizagem. O ensino é um processo de construção de conhecimentos e o aluno 

é sujeito ativo nesse processo, o professor e a Geografia são mediações importantes para 

promover uma mudança na relação do sujeito com o mundo.   

 

1.2 Trabalho docente em Geografia e o processo de ensino e aprendizagem 

 

Sabe-se que um dos pilares do trabalho do professor é a sua prática cotidiana em sala 

de aula, pois o docente está em ação durante quase todo o dia, pelo menos enquanto está 

ministrando suas aulas, preparando-as ou avaliando-as das mais diversas formas. Essa é uma 

das profissões que parece não conhecer limites de responsabilidade e comprometimento. Ao 

sair da sala de aula, o professor não deixa para trás o trabalho e as preocupações com o 

ensino. Sua casa, seus momentos longe do trabalho constituem uma extensão do seu fazer 

docente. É nesse sentido que se traz para a discussão a prática docente, com algumas de suas 

implicações para o ensino. Com vistas a tecer uma reflexão sobre essa temática, forma-se aqui 

um quadro teórico com algumas ideias de autores que sustentam suas pesquisas em torno da 

prática pedagógica do professor. Tomam-se como referência as contribuições de Perrenoud 

(1993), Sácristan (1995, 1999) e alguns autores brasileiros, como Cavalcanti (1998), Callai 

(2003a) e André (2009). Para falar das concepções desses estudiosos, na busca de aportes 

teóricos mínimos para estabelecer a análise de práticas docentes, somam-se a estes as 

contribuições de Carvalho (2006), que realiza em seus estudos um diálogo com a obra de 

alguns teóricos, dentre eles, destacam-se Vázquez (2011) e Bourdieu (1972). As contribuições 

deste último também são retomadas por Sacristán (1999). 

 Vázquez (2011) apresenta os níveis da práxis em pares opositivos, porém não 

excludentes, são eles: práxis criadora e práxis imitativa; práxis reflexiva e práxis espontânea. 

Entre esses diferentes níveis de práxis, há alguns traços distintivos. Na práxis imitativa e na 

práxis espontânea, falta-lhes a unidade indissolúvel: teoria-prática; assim como a 

indeterminação e a imprevisibilidade do processo e do resultado; falta-lhes também a 

unicidade e a irrepetibilidade do produto. Na práxis criadora e na práxis reflexiva, essas são 

suas marcas fundamentais e razão de sua existência, incluindo nessas características uma 

elevada consciência da práxis.  
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Nesse sentido, Carvalho (2006, p. 13-14) elucida que “na prática pedagógica 

repetitiva, há rompimento entre a unidade teoria-prática, entre interior e exterior, entre sujeito 

e objeto, o produto é previsível e repetível”. Em outras palavras, o conhecimento torna-se 

fragmentado e é dificultosa a possibilidade de introduzir o novo. Nesse quadro de referência, 

os professores acabam sendo aprisionados pela rigidez da burocracia que se manifesta na 

rotina e no controle escolares. O professor acaba se alienando em seu próprio trabalho, uma 

vez que não toma consciência de suas atitudes, ele desenvolve um baixo nível de consciência 

da prática. Com isso, prende-se muito às condições objetivas do trabalho, restringindo sua 

função ao cumprimento de papéis, nos quais sequer pode se reconhecer como sujeito ativo.  

Já a prática pedagógica reflexiva é caracterizada, segundo Carvalho (Ibid), pelo 

vínculo indissolúvel entre teoria e prática, desaparecendo, assim, todas as decorrentes 

dicotomias. Esta apresenta um elevado grau de consciência, é também intuitiva e criadora. É 

pela prática reflexiva que os sujeitos conhecem a realidade cognoscível e produzem 

transformações que correspondem aos anseios da humanidade. Assim, está posto que a práxis 

reflexiva contenha um elevado nível de consciência ativa do sujeito (VÁZQUEZ, 2011). 

Com base na teoria tecida por Bourdieu (1972), em vários estudos que compõem sua 

obra teórica, é colocada em debate a questão do habitus, que é particularmente interessante, 

porque traz como referência a prática docente. Embora os professores muitas vezes se 

orientem por modelos e teorias pré-estabelecidas, sua prática é comumente guiada por 

intuições, percepções, improvisações que ocorrem em momentos inesperados ou não 

planejados, pois nem sempre se pode contar com os modelos e as ferramentas que se têm em 

mãos. A forma de agir perante uma situação contrária ou diferente da habitual é dirigida pelo 

habitus do professor que, ao dominar o campo escolar, tem facilitada sua capacidade de lidar 

com decisões que sejam resultado de acontecimentos inusitados.    

  Assim como os saberes docentes, a prática docente é um elemento fundamental de 

análise da formação e ação do professor. Nessa perspectiva, Perrenoud (1993), em suas 

contribuições, afirma que em muitas situações a ação do professor não é a concretização da 

teoria, não é uma representação consciente do que é pertinente fazer em diferentes situações, 

pois o professor não é provido de receitas na memória que ditem o que ele deve fazer no 

momento desejado. Essa ausência de “receitas” muitas vezes acontece quando o professor se 

encontra em uma situação nova ou muito habitual, que pode ser resolvida sem nenhuma regra. 

Entretanto, a ação pedagógica, mesmo tendo um caráter improvisador, não permite que o 

professor chegue à sala de aula sem preparação. O professor necessita de um fio condutor 
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para suas aulas, de um planejamento pré-estabelecido. Enfim, o autor remete-nos a refletir 

sobre a prática, afirmando que pensar a prática não é somente procurar entender a atitude 

pedagógica em sala de aula, nem tampouco a questão da didática. Seria voltar-se, também, a 

uma reflexão sobre a profissão, a carreira, as condições de trabalho, as organizações escolares, 

o que remete à responsabilidade e autonomia dos professores. 

Não há experiência sem consequências para o agente que a realiza e para quem recebe 

os seus efeitos. Afinal, é o acúmulo de experiência que acaba criando caminhos e bases que 

são a essência de um tipo de prática educativa. A prática, por sua vez, é considerada por 

Sacristán (1999) como a cristalização coletiva da experiência histórica das ações, é o 

resultado da consolidação de padrões de ação sedimentados em tradições e formas visíveis de 

desenvolver a atividade. Assim, mesmo considerando a ação como enraizada em práticas 

preexistentes, não há como negar a autonomia dos sujeitos. Há casualidade no que fazem, há 

liberdade, criatividade e também necessidade de se basear na tradição acumulada. A prática 

da educação se constitui pelo diálogo entre as ações presentes e passadas dos indivíduos, do 

mesmo modo segundo o qual é constituído o conhecimento sobre essas práticas. O habitus é 

uma questão importante nessa perspectiva da prática educativa. Conforme afirma Bourdieu 

(1972 apud SACRISTÁN, 1999), o habitus, bem como toda arte de inventar, permite que se 

produza um número infinito de práticas, relativamente imprevisíveis, e tende a inventar todas 

as condutas “razoáveis” ou de “senso comum” possíveis, dentro dos limites das regularidades.  

Com base nessas considerações, Sacristán (1999) faz referência à prática educativa 

como um traço de cultura, com toda a informação variada e rica que representa, estando 

espalhada por diferentes esferas da sociedade, sem se reduzir às suas manifestações na escola, 

uma vez que podemos encontrar práticas educativas em muitos lugares, na leitura de um livro 

etc. Em suma, a prática não é somente uma técnica ou um conhecimento de como fazer, não é 

um exercício individual, nem tampouco se restringe à sala de aula. Diferentemente, a prática 

tem uma história, uma cultura, ela não é motivada apenas pela ciência, ela é composta por 

motivos que a dirigem. No estudo desse autor, a prática docente é compreendida como prática 

intencional de ensino e aprendizagem, não reduzida às técnicas do saber fazer.   

Ao considerar a prática docente no ensino de Geografia, Cavalcanti (2011a) diz que 

pensar esse ensino, os saberes e práticas dos professores, com base nas mudanças ocorridas na 

dinâmica da sociedade contemporânea, de fato, é um elemento importante, pois o ensino e a 

educação são expressões da sociedade, da economia, da política, da cultura, enfim, de todo 

esse conjunto. A autora incita o leitor a pensar em outra questão interessante, imprescindível 
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para a qualidade do ensino, que se refere às propostas de ensino de Geografia quanto aos 

aspectos pedagógico-didáticos, em que persiste a crença, explícita ou não, de que para ensinar 

bem basta o conhecimento do conteúdo da matéria enfocado criticamente. Felizmente, embora 

esta seja uma crença dominante, existe uma tendência que vem ganhando espaço no ensino de 

Geografia, no que se refere à preocupação com a questão pedagógica no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Nesse sentido, Cavalcanti (Ibid) afirma que a finalidade de se ensinar Geografia para 

crianças e jovens deve ser a de auxiliá-los a formar raciocínios e concepções mais amplos e 

críticos acerca da categoria espaço, dentro de uma didática crítico-social, em que o ensino 

torna-se um processo de conhecimento pelo aluno, mediado pelo professor e pelo conteúdo da 

matéria ensinada. A autora esclarece que 

 

os objetivos sociopolíticos e pedagógicos gerais do ensino e os objetivos 
específicos da Geografia escolar é que orientam a seleção e organização de 
conteúdos para uma situação de ensino. No entanto, é o uso de um método 
de ensino adequado que pode viabilizar os resultados almejados. Se se quer 
ensinar os alunos a pensarem dialeticamente, importa definir ao mesmo 
tempo que conteúdos permitem a eles o exercício desse pensamento e o 
modo sob o qual esse exercício é viável (CAVALCANTI, 1998, p. 25).  

   

Não se pode deixar de pensar que o ensino da Geografia, assim como o ensino de 

qualquer matéria, supõe um determinado conteúdo e certos métodos. É preciso que se 

considere a aprendizagem como um processo do aluno e, sendo assim, as ações que se 

sucedem devem ser dirigidas à construção do conhecimento por esse sujeito ativo. Nessa 

perspectiva, Callai (2003a) destaca que tal processo propõe uma relação de diálogo entre 

professor e aluno que se dá a partir de posições diferenciadas, por isso o professor continua 

sendo responsável pelo planejamento e desenvolvimento das atividades, criando condições 

para que se efetive a aprendizagem por parte do aluno.  

O professor precisa ter clareza do processo pedagógico que está realizando e dominar 

bem os conteúdos a serem trabalhados, entendendo que este termo – dominar – não está sendo 

empregado nesse estudo como algo que pressupõe um fim à aprendizagem, afinal sabemos 

que a formação do conhecimento é contínua. O aluno, por sua vez, deve assumir o papel de 

estar disposto a aprender, deve ser um indivíduo ativo e não somente ficar ouvindo o que o 

professor tem a dizer, sua participação torna-se importante como parte do processo de ensino 

e aprendizagem. Com base nessa linha de argumentação, para que o professor de Geografia 
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contribua com a qualidade do ensino na Geografia escolar, conforme orientações apontadas 

anteriormente, ele precisa ter competência e autonomia perante seus saberes. Isso requer o 

domínio desse ofício para que ele possa trabalhar e despertar nos alunos o interesse por uma 

aprendizagem capaz de articular a importância de se fazer cidadão. 

Essa preocupação com o professor, com sua formação, sua prática e a qualidade do 

ensino, não está latente apenas na Geografia, como tem sido abordado nesse trabalho. Trata-se 

de uma preocupação mais ampla e geral. A exemplo disso, em publicação recente, no ano de 

2011, resultado de um trabalho desenvolvido em parceria com a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Ministério da Educação 

(MEC), as pesquisadoras Bernadete Angelina Gatti, Elba Siqueira de Sá Barreto e Marli Eliza 

Dalmazo de Afonso André (2011) realizaram um estado da arte acerca das políticas docentes 

no Brasil. Nesse trabalho, revelam a dinâmica dessas politicas docentes no Brasil, elucidando 

a autonomia dos entes federativos, na elaboração e implementação de leis, e das 

universidades, na formulação de cursos de formação de professores e como tudo isso reflete 

diretamente no cotidiano das escolas de todo o país.  

As pesquisadoras retratam a preocupação com a educação e, consequentemente, com a 

formação de professores e suas condições de trabalho no Brasil. Essa problemática vem se 

configurando como importante na sociedade contemporânea, em que decisões de governo 

referentes à educação podem sinalizar sobre a importância política real atribuída a esse setor 

da ação governamental. As pesquisas sobre formação de professores vêm crescendo muito na 

produção acadêmica. De acordo com o mapeamento traçado por André (2009), nos últimos 

anos, é possível perceber um aumento significativo no volume de teses e dissertações 

defendidas com o foco na formação de professores. A mudança não ocorre apenas no volume 

de produções, mas também nos objetos de estudo. Na década de 1990, grande parte das 

pesquisas estava voltada para os cursos de formação inicial, sendo que, nos anos 2000, o foco 

torna-se o professor, seus saberes e suas práticas. 

Diante da amplitude da pesquisa da UNESCO, reconhece-se que parte desse estudo 

aborda as novas exigências para o trabalho docente. Há que se considerar o advento das novas 

condições de mobilidade social das mídias, da informática, dos meios de comunicação e das 

redes de relações, sejam elas presenciais ou virtuais, das novas posturas que envolvem a 

moral e a ética nas relações interpessoais, principalmente no grupo de referência familiar. 

Com isso, pode-se perceber como os impactos na socialização das pessoas são visíveis e estão 

refletidos e presentes na sua formação.  
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As crianças, ao ingressarem no ambiente escolar, já levam consigo uma carga de 

conhecimentos prévios, entram na escola com expectativas bem diferentes de como ocorria 

em décadas anteriores. É nesse sentido que Gatti, Barreto e André (2011) destacam dois 

fatores que devem ser considerados. O primeiro é que não existe uma congruência de valores, 

atitudes e comportamentos que norteiem os meios de comunicação, podendo estes 

apresentarem fortes contradições entre si. O segundo fator é que os estudantes são crianças e 

jovens em desenvolvimento, fortemente afetados por modismos disseminados por variadas 

redes sociais. Enfim, é nessa zona de confluência de contradições e simbolizações que os 

professores desempenham seus papéis, desencadeando uma situação de tensão, em que 

buscam compreender essas crianças e jovens, para motivá-los, formá-los e ensiná-los. 

O professor encontra-se em uma situação em que vê se distanciar a idealização de sua 

profissão da sua realidade de trabalho, em razão da complexidade da diversidade de tarefas 

que é chamado a cumprir na escola. As novas exigências vêm solicitar que esse profissional 

esteja preparado para exercer uma prática contextualizada, em concordância com as 

especificidades do momento, com a cultura local, considerando seus alunos junto a toda 

diversidade de trajetórias de vida e expectativas escolares. Trata-se de uma prática docente 

que não dependa apenas de conhecimentos e competências cognitivas ao se ensinar, mas que 

envolva, também, valores e atitudes que potencializem uma postura profissional aberta, 

criativa e rica em alternativas para os desafios que se apresentam.  

Esse entendimento delineia uma prática profissional do professor capaz de elencar 

uma ação contextualizada com as especificidades do momento e da cultura local, permitindo 

considerar a diversidade de trajetórias de vida e de experiências dos alunos. Essa discussão 

expande-se no próximo item que destaca os motivos dos alunos, a partir do seu lugar, 

enquanto uma “aposta” para potencializar o processo de ensino e aprendizagem em Geografia. 

 

1.3  Ensino e aprendizagem em Geografia e os motivos dos alunos: a aposta do/no lugar 

 

Os professores, em geral, precisam administrar melhor a ideia de sua prática 

profissional lhes exigir dois pré-requisitos: por um lado, o de ter domínio do conteúdo a ser 

ensinado por eles e, por outro, o de ter domínio dos elementos pedagógico-didáticos, além de 

outros saberes relevantes, para que, de fato, eles possam encaminhar seu trabalho de modo 

que os alunos aprendam o que eles querem lhes ensinar. Nesse sentido, Libâneo (2009, p. 80) 
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ressalta que, para assegurar a aprendizagem dos alunos, não lhes basta dominar os 

conhecimentos específicos e transmitir a matéria, “eles precisam dominar procedimentos de 

ensino que, no mínimo, impliquem o planejamento do ensino, as formas de mobilizar o 

interesse e a motivação do aluno, a organização da classe, um conhecimento da vida do 

aluno”. É necessário, assim, compreender os desejos e necessidades que o aluno traz para a 

escola, sabendo que cada aluno se insere no ambiente escolar por motivos e necessidades 

distintos, por isso a importância de se inserirem na prática aspectos de orientação psicológica, 

para se entender melhor como funciona a mente do aluno, como se dá o desenvolvimento do 

comportamento humano. 

Nessa linha de raciocínio, emerge a preocupação em compreender elementos da 

motivação para melhor problematizar o objeto desse estudo, uma vez que se busca 

compreender como o lugar, enquanto categoria de análise, pode contribuir para uma mediação 

didática peculiar e desejável para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia. Assim, 

uma questão norteia esse entendimento: é possível que a categoria lugar delimite um caminho 

para se intervir nos motivos dos alunos e, assim, contribua para uma mediação didática 

desejável para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia? Alguns autores dão 

essencial importância à consideração dos motivos dos alunos para a compreensão do processo 

de ensino. É nesse sentido que as contribuições de Libâneo (2009, 2011), Souza (2008) e 

Mouly (1973) são relevantes para se trabalhar melhor o conceito de motivação.  

Souza (2008, p. 65) destaca bem a importância de se estudar, de se entender melhor o 

conceito de motivação no processo de ensino, quando afirma que este conceito no âmbito 

escolar está diretamente ligado à mobilização com as atividades, a partir das quais é 

perceptível um maior envolvimento dos alunos, principalmente, no que se refere à atenção, 

concentração e reflexão sobre o tema estudado. E ressalta que, para assumir a reponsabilidade 

de atuar para motivar seus alunos, o professor precisa partir do conhecimento prévio que esses 

alunos trazem para a sala de aula, precisa considerar seus interesses, ritmos, a forma com que 

aprendem, o significado que dão às coisas etc. Enfim, os alunos chegam à escola com uma 

bagagem repleta de necessidades, objetivos, interesses, conhecimentos, experiências vividas e 

sentidas no seu dia-a-dia, o que vai delinear os seus motivos. Acrescente-se que, entre esses 

motivos, estão aqueles que os impulsionam para estar na escola, pois, sabe-se que, muitas 

vezes, são motivos que não estão ligados à aprendizagem. Como o professor deve proceder 

nesses casos? Como intervir nos motivos dos alunos para que eles queiram aprender e fazer da 
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sua permanência na escola uma experiência ou oportunidade de construção de 

conhecimentos? 

Nesse sentido, Souza (2008, p. 65) faz uma importante ponderação sobre a motivação 

dos alunos que estão inseridos nos cursos de formação, os futuros professores. Esse tema não 

costuma ser uma preocupação na formação inicial desses indivíduos. Consequentemente, 

quando vão para a escola, os professores tendem a reproduzir sua formação, restringindo-se às 

ações de educar cognitivamente seus alunos, ignorando seus motivos, o que resulta no não 

cumprimento do objetivo básico do processo de ensino: a aprendizagem. Souza (Loc. Cit) 

complementa seu argumento destacando que “para educar é imprescindível que se tenha um 

motivo, um projeto, uma ideologia. Nesse caso, o educador ultrapassa o âmbito da ciência, 

entrando na vontade, âmbito que implica o querer fazer”. Assim, não basta apenas a 

preocupação com os motivos dos alunos, pois o professor também precisa ter um motivo, 

precisa ir além da ciência, ter projetos, ideologias, precisa ter vontade, querer fazer, querer 

transformar. 

Essa é uma reflexão interessante, por fazer pensar que além das várias ações que 

precisam organizar e dirigir, aos professores caberia, ainda, mobilizar seus alunos para que 

queiram aprender e conhecer. Para isso, é preciso provocá-los, caso essa motivação ainda não 

esteja presente neles. Conforme Souza (2008, p. 66), “planejar para motivar representa um 

desafio enorme”, afinal as ações dos professores, por si só, não são suficientes para intervir 

nos motivos dos alunos. Os professores não podem obrigar os alunos a aprenderem ou a 

valorizarem o processo de ensino, acreditando que culturalmente é o correto a se fazer. Eles 

podem buscar ou criar meios para mobilizar esses alunos para os objetivos que almejam, pois, 

para aprender, os alunos precisam querer e se dedicar intelectualmente (CHARLOT, 2005).  

Na busca por meios de mobilizar os alunos em seus motivos para a aprendizagem, no 

processo de ensino, não se pode deixar de considerar o conteúdo a ser ensinado, enquanto 

elemento que constitui o tripé no processo de ensino e aprendizagem, ao lado do professor e 

do aluno. Como um ponto fundamental a essa discussão, as orientações de Libâneo (2009a, 

2011) aclaram o que vem se pensando sobre a análise de conteúdo e os motivos dos alunos. 

Em pesquisa recente, Libâneo (2011, p. 203) trabalha a ideia de que “duas tarefas essenciais 

precisam ser assumidas pelo professor ao planejar o ensino para a formação de ações mentais: 

a análise do conteúdo e os motivos dos alunos”. O autor destaca que o processo de 

planejamento do ensino se inicia com a análise de conteúdo e que uma boa análise deste 
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favorece a formulação de atividades de aprendizagem que estimulem os motivos dos alunos 

para o conteúdo. 

 Segundo o autor, a aprendizagem de conteúdos envolve o desenvolvimento da 

personalidade se houver ligação entre o conteúdo e os motivos dos alunos para aprender. Esse 

fato implica a necessidade de se pensar os conteúdos a partir do interesse dos alunos que se 

quer atingir. Assim, Libâneo (2011, p. 205) conclui que “o modo de organizar o ensino, a 

forma e o conteúdo das atividades de ensino, são um fator motivacional”; e ressalta que, nessa 

vinculação entre conteúdos e motivos, não é apenas o ensino que deve estar adequado aos 

motivos dos alunos, mas também os conteúdos que mobilizam neles motivos por meio de 

ações com o próprio conteúdo. 

 Pensar a motivação envolve considerar que este é um dos conceitos fundamentais da 

psicologia e que tem interesse específico para o professor. Assim, as orientações de Mouly 

(1973, p. 256) justificam o trabalho dessa temática como um aspecto do comportamento 

humano estudado pela Psicologia. Segundo o autor, “a motivação envolve uma complexa 

interação das condições do indivíduo e do ambiente total em que se encontra”. Sendo assim, o 

professor, muitas vezes, não compreende o que interessa à criança, uma vez que o trabalho 

escolar pode não estar ligado às suas necessidades e intenções. Para Mouly (Loc. Cit), um dos 

problemas mais importantes do ensino é a motivação. Esse autor defende a necessidade de o 

professor compreender não somente a teoria, mas também o método de motivação, de maneira 

que possa potencializar o seu trabalho como docente. Na concepção de Mouly (Ibid, p. 257), 

 

[...] a criança, na sala de aula, não aprende porque tenha um interesse inato 
nas dificuldades da Álgebra ou da História; aprende porque, ao fazê-lo, pode 
satisfazer suas necessidades de reconhecimento social, auto-estima, e 
participação, e porque tais aprendizagens são importantes para seus motivos 
de hábito e seu autoconceito. De outro lado, muitas crianças não estão 
motivadas para o trabalho escolar apenas porque a experiência passada lhes 
mostrou que a escola nada representa para satisfação de suas necessidades. 

 

Entende-se, com isso, que, enquanto os alunos puderem satisfazer suas necessidades 

de interesse imediato fora da escola, sem os conteúdos veiculados, eles não se interessarão 

pelo trabalho dentro da escola. Nas aulas, seus esforços em sala serão apenas para evitar os 

castigos e punições. É daí que se pode perceber que o comportamento dos alunos não ocorre 

de forma espontânea, mas como resposta aos motivos do indivíduo. É pela falta de interesse e 
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motivação que alguns alunos se comportam inadequadamente em sala de aula. Muitas vezes, 

essa é a raiz da indisciplina.  

Mouly (Ibid, p. 260) ressalta que a motivação deve ser um problema de cunho 

individual, cujo resultado se dá através de necessidades e intenções do próprio indivíduo. 

Entende-se, assim, que a eficiência da aprendizagem está diretamente relacionada com a 

motivação do sujeito, seja ela consciente ou inconsciente. O autor afirma que o professor não 

precisa se preocupar em criar novos motivos no aluno, ele deve se valer daqueles que ele já 

possui e dirigi-los para a busca de objetivos satisfatórios. Um exemplo disso é quando em sala 

de aula os alunos têm a possibilidade de experienciar o que aprenderam. Nesse caso, motivá-

los não constitui um problema, pois trabalharão com entusiasmo e iniciativa. O problema é 

que, muitas vezes, a aprendizagem que a criança constrói em sala de aula não tem relação 

direta com qualquer experiência fora da escola.  

É preciso reconhecer que os alunos nem sempre estão interessados no que a escola tem 

a oferecer, pois não veem aplicabilidade em sua vida prática, não estão conseguindo ver 

significado para seus objetivos e intenções imediatos. Para isso, Mouly (1973) considera a 

importância de o currículo se tornar mais dinâmico, mais ligado às necessidades das crianças, 

de forma que a escola possa concorrer com as outras atividades que pedem a atenção da 

criança.  

A motivação na sala de aula tem se tornado um dos aspectos mais perturbadores do 

ensino e de difícil resolução, uma vez que a raiz de seu problema pode estar na falta de 

compreensão do professor em relação ao comportamento humano. O professor, em sua 

formação, muitas vezes, não é munido de capacidades e habilidades para lidar com aspectos 

psicológicos e de cunho comportamental. Em sua prática, ao trabalhar com pessoas, acaba 

tendo que lidar, mesmo que de forma imprudente, com esses elementos da realidade humana. 

Vale reiterar, conforme fora mencionado, que a motivação nesse trabalho está diretamente 

ligada ao lugar como elemento do raciocínio geográfico. Assim, investiga-se como a 

referência ao lugar vivido e experienciado pelos alunos pode mobilizá-los em suas motivações 

para compreender e apreender determinado conteúdo.  

 Pode-se, assim, entender a relação existente entre a motivação dos alunos, seu lugar e 

a cultura geográfica dos jovens escolares, jovens estes que atribuem significados e relações de 

pertencimento e de identidade com determinados locais, tecendo em seu cotidiano práticas 

espaciais propícias para uma abordagem geográfica em sala de aula. 
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 Nesse sentido, corrobora-se nessa tese com o entendimento proposto por Callai (2000, 

p. 107) de que um lugar é a reprodução, em um determinado tempo e espaço, do mundo, do 

todo. “As relações não são pautadas pelo espaço, pela proximidade, pela contiguidade, muito 

pelo contrário, ultrapassam as distâncias lineares e contínuas, estabelecendo-se a partir de 

interesses, que são externos na maioria das vezes”. Esse entendimento qualifica a afirmação 

de que a vivência, o espaço experienciado da criança e do jovem, lhes dá compreensão e 

domínio de lugares que lhes são significativos. Como não se utilizar desses saberes 

construídos pelos jovens nas aulas de Geografia para promover o raciocínio geográfico? O 

lugar tem assumido posição de destaque nos últimos anos, justamente, por ganhar significado 

valioso em uma época que se fala tanto em globalização. Afinal, é nos lugares que o global se 

concretiza, com conotações específicas e peculiares que lhes permitem ter identidades. 

 Com base na realidade contemporânea em que se está inserido, à qual a Geografia 

escolar precisa atender, novas concepções referentes à ciência geográfica estão em debate. 

Torna-se pertinente, no âmbito escolar, a preocupação com o papel do geógrafo, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento da docência, campo de trabalho em que 

esse profissional precisa lançar um olhar mais integrador, dentro da complexidade do real, 

superando as dicotomias no entendimento da prática cotidiana das pessoas. 

Nesse sentido, é fundamental pensar as concepções da Geografia voltadas para o 

ensino. A prática do ensino de Geografia, desde o início do século XX, é marcada pela 

memorização, com acento nos dados isolados, o que ocasiona o desinteresse dos alunos, daí a 

importância de se atribuir significados à Geografia a partir de novos caminhos. Em meados da 

década de 80, há uma ampliação de referenciais interpretativos da realidade, surgindo novos e 

diversos caminhos na investigação geográfica, a chamada Geografia Crítica. Nessa 

perspectiva, nos anos 90, o contexto sociopolítico, científico e educacional apontava para uma 

crise e crescente ampliação dos referenciais interpretativos da realidade, ocasionando a 

renovação da Geografia escolar. Esse fato nos remete a falar da presente dicotomia existente 

entre a Geografia postulada no contexto acadêmico e a Geografia postulada na Escola, as 

quais formam duas estruturas com suas particularidades.  

Torna-se importante, assim, o estudo das categorias geográficas que norteiam o ensino 

de Geografia, a partir das referências acadêmicas e escolares. Nessa tese, em que é dado 

especial destaque à categoria lugar, cuja finalidade é esclarecer os termos utilizados para 

tratar do lugar, ressalta-se que conceito e categoria serão, assim, utilizados: categoria porque 

o lugar aqui é adotado como categoria de análise e conceito porque não tem como desvincular 
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uma categoria de seu conceito, pois este remete à produção do seu significado construído 

epistemologicamente na história.   

 Nesse sentido, parte-se dos pressupostos da globalização e do lugar, enquanto 

categorias geográficas necessárias à análise da configuração do espaço mundial, no que 

envolve a nova hierarquia dos espaços e a sociedade mundializada. Isso nos remete a uma 

reflexão sobre uma possível cultura global, em que o local e o lugar têm ressaltadas suas 

particularidades no mundo globalizado.  

Diante desse entendimento, parte-se das contribuições de Lévy (2006, p. 277), que fala 

em mundialização, afirmando que esta não é um estado, mas sim um processo. A 

mundialização é um evento com conteúdo geográfico, estudá-la requer que os geógrafos 

levem em consideração suas temporalidades, muitas vezes, contraditórias, que se entrelaçam. 

Isso comprova que as distâncias estão sendo reduzidas, devido ao aumento da velocidade dos 

deslocamentos, surgindo, então, o que o autor chama de ideia de “encolhimento do planeta”. 

O universo da telecomunicação é um elemento que, sem dúvida, tem revolucionado a relação 

com a distância e, com isso, as crescentes técnicas de desmaterialização podem ser 

consideradas como alternativas ao deslocamento ou à co-presença. A aposta geral da 

mundialização pode ser definida com o surgimento de uma sociedade completa, a nível 

mundial, uma “sociedade-mundo”, como afirma Lévy (2006, p. 284-285). Porém, é claro que 

o mundo não é uma sociedade, mas sim um agregado de sociedades que, apesar de 

compartilharem o ideário de uma “cultura de massa”, sabe-se bem da existência das 

particularidades de cada lugar.  

Nesta perspectiva, torna-se pertinente apresentar as contribuições de Santos (2000, p. 

57). O autor parte do pressuposto de que, em um mundo globalizado, as regiões, as cidades, 

enfim, certas localidades, tornam-se, através da lógica capitalista de consumo, competitivas. 

A competitividade torna-se uma regra de convivência e sobrevivência no mercado e na 

economia mundial, na medida em que ir contra as regras dessa competitividade implica perda 

de papéis no cenário econômico. Assim, esta categoria vem sendo muito bem aceita e 

difundida na sociedade contemporânea, “criam-se novos ‘valores’ em todos os planos, uma 

nova ‘ética’ pervasiva e operacional face aos mecanismos da globalização”, em que o 

“consumismo e a competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à 

redução da personalidade e da visão do mundo, convidando, também, a esquecer a oposição 

fundamental entre a figura do consumidor e a figura do cidadão”. Nesse sentido, como afirma 

Mattelart (2006, p. 103), há diferentes sociedades, com suas diferentes particularidades locais 
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que, muitas vezes, reproduzem os signos transnacionais, os adaptam, os reconstroem, os 

reinterpretam, os reterritorializam. Porém, de qualquer forma, eles estão lá, na sua 

configuração atual, entre o local e o global. A chamada dimensão global participa também na 

reconfiguração das identidades, na construção de novos imaginários ou reconfiguração dos 

antigos que doam seus lugares a “cópias grotescas”.  Ainda na concepção do autor, estamos 

assistindo ao ápice dos crescentes processos de concentração e de privatização dos meios para 

produzir não só opinião, mas também cultura, cultura de massa, uma homogeneização da 

humanidade, amputada de seus direitos à diversidade. 

Nessa perspectiva, Debord (1997, p. 14) ressalta o quanto à sociedade atual tem dado 

valor à imagem, a representação, a aparência, a ilusão, tornou-se uma sociedade do 

espetáculo, e “o espetáculo é o âmago do irrealismo da sociedade real”, o espetáculo 

constitui-se no momento histórico que nos contém. A visão é o sentido mais importante no 

mundo do espetáculo, e o espetáculo do individual, às vezes, significa mais do que o 

espetáculo das coisas mais amplas. A verdade é que o mundo real acaba se transformando em 

simples imagens e essas imagens acabam tornando-se seres reais. Essa referência é aqui 

utilizada para ratificar a importância da formação geográfica para a vida dos jovens escolares 

que, muitas vezes, se veem imersos no que o autor denomina “sociedade do espetáculo”.  

Essa discussão deixa clara a crescente importância que o lugar e sua identidade têm no 

mundo contemporâneo. Como afirma Font e Rufi (2006, p. 202), deve-se reconhecer, a 

princípio, que este fenômeno se vê favorecido pela dinâmica geral da economia, da sociedade 

e da cultura, pois “os diversos processos de globalização hoje existentes desencadearam uma 

interessante e inesperada tensão dialética entre o global e o local, que está na base do retorno 

ao lugar”. O fato é que a sensação de impotência, de estar indefeso e de insegurança perante 

este novo contexto de globalização e internacionalização dos fenômenos humanos provoca 

um retorno a esferas e escalas menores, um retorno ao lugar. Enfim, a necessidade de se sentir 

identificado com um espaço específico, local, é novamente sentida pelas pessoas, que 

precisam se reconhecer e pertencer a algo mais concreto, que possua um significado real.  

Ainda na perspectiva dos autores, estes afirmam que estamos assistindo a uma 

revalorização do lugar, e a um renovado interesse por uma nova maneira de interpretar o 

território de forma que se possa conectar o particular com o geral. Porém, é importante 

atentarmos que a ação do capital e sua internacionalização crescente acabam determinando, de 

certa forma, a nossa compreensão e experiência do espaço. Claro que isso é insuficiente, posto 

que ainda existe em todos os grupos sociais a influência da etnia e do gênero, o que nos 
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remete a um exemplo trabalhado por Massey (2000, p. 178), de que as mulheres, muitas 

vezes, se sentem fora do lugar, não pelo capital, mas pela ação dos próprios homens que 

compartem com ela determinados locais.  

Nesse sentido, se é possível reconhecer que as pessoas possuem identidades múltiplas, 

o mesmo se pode dizer sobre os lugares, e essas identidades podem ser uma forma de riqueza, 

como podem se converter em conflito. Sendo assim, Massey (Ibid, p. 183) afirma que as 

comunidades podem existir sem compartilhar um mesmo lugar, ou seja, não se pode restringir 

o lugar a um único sentido, seus sentidos são diferentes, tanto que se pode fazer surgir um 

sentido global do lugar. É nessa perspectiva que a autora defende sua tese da “interpretação 

alternativa do lugar”: “o que dá a um lugar sua especificidade não é uma história longa e 

internalizada, mas o fato de que ele se constrói a partir de uma constelação particular de 

relações sociais” (Loc. Cit.). Assim, permite-se um sentido de lugar livre, que inclui uma 

consciência de suas ligações com o mundo mais amplo, que relaciona de forma lúcida e 

positiva o local com o global.  

O que importa é uma boa medida na hora de fazer a relação entre o local e o global, 

afinal um está incluído no outro, de forma que ambos devem ter sua importância respeitada 

em parâmetros locais e globais, dentro de uma sociedade possuidora de características globais 

e locais. Sendo assim, partilha-se das considerações de Massey (2000, p. 185) no que se refere 

ao “conceito progressista de lugar”, que não pode ser considerado estático, afinal lugares são 

processos, não possuem fronteiras concretas que os delimite, sendo a ligação com tudo o que 

é externo uma característica dos lugares. Os lugares não possuem identidades únicas ou 

singulares, pois são abertos a outras culturas e desprovidos de limites, e o mais importante: 

nenhuma dessas características negam a importância da singularidade de um lugar, porque  

sua especificidade é justamente a mistura distinta das relações sociais mais amplas com as 

mais locais.  

E, é nesse sentido que podemos afirmar que o problema da redefinição do lugar 

emerge como uma necessidade diante do esmagador processo de globalização. Nesse 

entendimento, Carlos (1996, p. 20) é enfática ao dizer que “o lugar é a base da reprodução da 

vida e pode ser analisado pela tríade habitante-identidade-lugar. A cidade, por exemplo, 

produz-se e revela-se no plano da vida e do indivíduo”.  Ou seja, o lugar é, na verdade, uma 

parte do espaço apropriada para o desenvolver da vida, da vida que se reflete através do corpo 

e dos sentidos, que pode ser realmente sentida em locais como o bairro, as praças, as ruas. 
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São as relações sociais, políticas, econômicas, culturais que criam o sentido dos 

lugares, estes são produzidos diariamente por um conjunto de sentidos e valores que são 

impressos pelo uso, como argumenta Carlos (1996). Ainda na concepção da autora, vale 

ressaltar que um lugar contém sempre o global, é ao mesmo tempo específico e mundial, 

articula-se a uma rede de lugares, que envolve fluxos de informações, bens e serviços, 

processos que têm como cenário a mundialização da sociedade e de tudo que a envolve, 

constituindo cada vez mais um espaço globalizado articulado, conectado e integrado, o que 

induz um novo olhar em direção ao local. Assim, o processo de valorização ou de 

desvalorização dos lugares depende de sua situação como um bom ponto estratégico de 

investimento ou não, controlado por estruturas globalizantes que permitem ao sistema 

mundial se manter e se reproduzir. 

Carlos (1996, p. 103) traz para a discussão uma questão interessante, que se opõe ao 

lugar: o não-lugar, articulando ideias que envolvem o novo espaço contemporâneo baseado na 

não-identidade e no não-reconhecimento. Em função das novas relações de espaço e tempo na 

sociedade mundializada, o espaço se constitui de forma diluída e efêmera, afrouxando os 

referenciais urbanos que dão sustentação à vida. A autora constrói esse conceito no plano das 

contradições do espaço, como consequência direta da relação contraditória entre valor e uso. 

Entretanto, não é objetivo desse estudo dar destaque ao não-lugar, mas sim apresentar essa 

vertente de possibilidades.  

 O lugar e o não-lugar dependem em grande escala da relação que os indivíduos 

mantêm com eles, entendendo-se que a relação entre o homem e o lugar depende da 

identidade tecida entre ambos. Nesse sentido, corrobora-se com Carlos (1996, p. 117), quando 

esta afirma que a identidade, no plano do vivido, vincula-se ao sentimento de conhecimento e 

reconhecimento, à natureza humana da identidade, do sentimento de pertencimento. Ela está 

ligada aos lugares habitados, vividos e sentidos pelos habitantes, aqueles que são marcados 

pela presença, criados pela história e pelo tempo, gradualmente, no sentido de construção. 

Isso revela o sentimento de total intimidade daquele que habita um lugar com sua paisagem, o 

que revela a diferença com o não-lugar que, muitas vezes, inspira o estranhamento e o não-

reconhecimento por conta das rápidas modificações no espaço. Assim, o não-lugar não é 

simplesmente uma não aceitação, diferencia-se do lugar pelo seu processo de constituição, 

que pode ser produto de indústrias turísticas que acabam construindo “simulacros de lugares”, 

através da não identidade. 
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 Um dos efeitos do processo de globalização, apesar de a lógica ser contrária, é ter 

tornado os sujeitos conscientes de que o mundo pode ser uma localidade, vivida e sentida por 

seus habitantes. Nesse sentido, Featherstone (1997, p. 131) argumenta que o senso de 

pertencimento, as experiências comuns e as formas culturais que são associadas a um lugar, 

são fundamentais para o conceito de uma cultura local. No entanto, o conceito de cultura local 

é relacional, afinal o planeta Terra é uma localidade. Categorias como o local e o global estão 

em constante relação com o território, a identidade e a cultura, elementos constituintes de 

sentidos próprios na vida de cada indivíduo que representa a sociedade. Nesse contexto, para 

levantar questões que envolvem a relação entre a globalização e conceitos como território e 

identidade, Haesbaert (2007, p. 55) permeia caminhos interessantes. Com a globalização, não 

só as identidades se envolveram em um movimento mais aberto como o próprio espaço e 

território passaram a ser construídos de forma múltipla e complexa. Assim, alguns autores 

reconhecem que o caminho entre território e identidade é constituído por um movimento que 

vai do território à identidade e da identidade ao território, como categorias indissociáveis, 

ainda que, às vezes, um prevaleça sobre o outro.   

 Assim como o lugar, o território representa para os indivíduos uma concepção de 

mundo, um sentido de pertencimento, pois ele também é um objeto de representações 

simbólicas. Haesbaert (2007, p. 33) vem tecendo uma discussão que envolve elementos como 

o território, as identidades territoriais, a multiterritorialidade, o hibridismo cultural e a 

essencialização das identidades, a fim de ilustrar conflitos de um mundo globalizado. O autor 

trabalha com uma abordagem geográfica da identidade, pelo viés das chamadas identidades 

territoriais. Formula uma discussão que envolve identidade e diferença, afirmando que ocorre 

uma relação íntima entre elas, partindo do pressuposto de que não há como “se identificar” 

com algo sem que sua diferenciação seja construída. Enfim, são elementos indissociáveis, o 

que representa o caráter de alteridade que marca a construção identitária, sempre baseada na 

relação com o outro. 

Embora a princípio coubesse aos geógrafos restringir sempre o território à dimensão 

material do espaço enquanto instrumento, na atual lógica global, em que o virtual e a co-

presença se difundem pelo mundo, ampliando as esferas da imagem e da representação, a 

dimensão imaterial ou “mais idealista”, como afirma Haesbaert (2007, p. 39-40), tem tomado 

lugar na discussão do território enquanto espaço de representações. Nesse sentido, o autor 

segue suas discussões orientando-as para a distinção entre território e territorialidade, 

afirmando que a territorialidade não se restringe a uma dimensão simbólica, cultural do 
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território. Entretanto, vai além, ela é algo abstrato, a imagem ou o símbolo de um território, 

uma categoria que efetivamente existe e pode ser “usada de forma eficaz como uma estratégia 

político-cultural, mesmo que o território ao qual se refira não esteja materialmente 

manifestado”.   

É a partir desse entendimento que se pode dizer que a interdependência universal dos 

lugares é a nova realidade do território e, para o enriquecimento da discussão, torna-se 

pertinente uma análise das orientações de Santos (1994, p. 15). Segundo o autor, antes, o 

Estado-Nação moldava o território para servi-lo, hoje nos encontramos em uma noção Pós-

moderna de transnacionalização do território, em que este é usado como sinônimo de espaço 

humano habitado. Nessa perspectiva, assiste-se a um novo funcionamento do território, que 

envolve as horizontalidades e verticalidades propostas pelo autor. Hoje, o que reúne as 

diferentes porções de um território é a informação, instrumento da união de espaços e pessoas. 

Isso faz emergir um conflito que se agrava entre um espaço local, do vivido e do 

pertencimento, e um espaço global, da estrutura ideológica de origem distante, que consegue 

afetar cada lugar, mesmo que de maneira diferente, impondo normas já estabelecidas para que 

cada localidade possa servi-la. Assim como muitos autores, Santos (1994) acreditava que o 

território se reafirma pelo lugar e não somente pelos novos fundamentalismos do território 

fragmentado. 

 A reafirmação do lugar torna-se elemento primordial nesse estudo. De acordo com os 

autores destacados, acredita-se ter, no cenário atual, fortes e marcantes modificações no 

mundo e na sociedade. Com isso, torna-se pertinente analisar como o professor, a Geografia e 

a educação podem contribuir com a formação de cidadãos conscientes e críticos, que sejam 

capazes de transitar entre os conceitos e abordagens geográficas que representam as 

transformações contemporâneas. A sociedade urbana, por sua vez, constitui-se enquanto 

mundialidade, a globalização materializa-se concretamente no lugar, onde se percebe de 

forma mais real o mundo moderno, com sua fragmentação e tendência à homogeneização, no 

lugar essas características se tornam reais. O global ganha expressão no e a partir do local, 

redefinindo seu conteúdo, entendendo que é no lugar que a vida cotidiana ganha existência em 

suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, a categoria lugar vem se constituindo em uma rica 

ferramenta para o ensino de Geografia. A utilização do lugar para analisar o mundo é 

eficiente, mas pode ser perigosa e desafiadora dependendo da concepção teórico 

metodológica do professor. Straforini (2008, p. 91) ressalta essa preocupação, ao afirmar que 
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[...] o que se tem verificado na prática pedagógica dos professores é uma 
total hierarquização do espaço geográfico, onde cada dimensão espacial é 
ensinada de forma fragmentada e independentemente. Assim, iniciam-se os 
estudos com os da casa da criança, seguida da rua, da escola, do bairro, da 
cidade, do estado, da federação, do país, do continente e, por fim, do mundo. 
Há uma sequência que não pode ser quebrada, e, se tudo der certo, no final 
do segundo ciclo do Ensino Fundamental (4ª série), a criança conseguirá 
compreender a dimensão mundo. 

 

 Nos próprios PCN já está posta a preocupação em relação a essa hierarquização do 

espaço geográfico. Essas orientações contidas nos documentos oficiais postulam que não se 

deve mais trabalhar do nível local ao mundial hierarquicamente. Ao contrário, deve-se 

valorizar a compreensão de como a realidade local relaciona-se com o contexto global, e isso 

deve ser trabalhado de forma abrangente durante toda a escolaridade desde os ciclos iniciais. 

As diferentes escalas de análises devem ser tratadas para que os alunos compreendam que não 

são representações do espaço únicas e nem tampouco isoladas.  

 Straforini (2008, p. 92), nesse sentido, compreende que “o conceito de realidade ou 

imediato concreto – o que na Geografia vamos chamar de lugar – utilizado na escola não 

abrange toda a sua dimensão atual”. O autor destaca que com a globalização e o avanço 

técnico, científico e informacional, o lugar não pode ser entendido como uma categoria que se 

encerra em si. Com isso, defende-se a tese de que o lugar atinge uma dimensão de destaque 

não somente em sua reafirmação na produção teórica geográfica, mas também nas orientações 

da didática da Geografia, como se tem observado nas pesquisas citadas de Callai, Cavalcanti e 

Straforini, quando estes consideram que o papel do professor é mediar a construção do 

conhecimento presente no lugar, articulando-o com o todo. Contudo, para isso, a prática 

pedagógica do professor precisa estar em consonância com o conceito atual de lugar, por isso 

a importância de se elencar nesse estudo algumas referências teóricas atuais para melhor 

percorrer essa categoria de análise como conceito. Caso o professor não vincule sua prática 

pedagógica aos elementos teóricos da ciência e ao avanço na produção do conhecimento, o 

ensino de Geografia continuará fragmentando, o espaço geográfico dividido em fatias 

descoladas e inertes.  

 O ponto de partida não deve ser definido, como regra, a partir da realidade mais 

próxima ou da realidade mais distante, mas da relação que existe entre ambas, e estabelecer 

esse significado é instrumentalizar a criança e o jovem para compreenderem o mundo. O 

lugar, na atualidade, deve ser entendido sob uma nova dimensão, para além de sua localização 
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no espaço geográfico, o lugar é a manifestação do encontro de várias escalas, de interesses 

próximos e distantes – locais e globais (SANTOS, 1994).  

 O interesse em trabalhar o lugar como mediação didática no processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia emerge do entendimento de que é possível, a partir do estudo 

dessa categoria de análise, dimensionar a concretude do mundo no lugar, encontrar os 

elementos globais no lugar. Estabelecer as relações do próximo com o distante pode levar o 

jovem a elaborar novas questões sobre o ser e estar no mundo (STRAFORINI, 2008). A 

categoria lugar possibilita ao professor trazer a realidade dos jovens escolares para as aulas 

sem se prender aos limites do concreto imediato. Embora este tenha papel fundamental na 

construção do conhecimento histórico e geográfico do espaço vivido, ao mesmo tempo que é 

possível trabalhar os interesses próximos, o lugar estabelece oportunidades para se refletir 

sobre realidades e ações que estão “fora” do próprio lugar. 

 Com isso, destaca-se a importância para o ensino de Geografia, da compreensão da 

cultura geográfica de jovens estudantes, para a elaboração e sistematização do raciocínio 

geográfico e desenvolvimento do pensamento espacial, a partir de uma série de mediações 

que contribuam para a formação de conceitos, em especial, o estudo do lugar. Assim, a 

discussão caminha para uma melhor compreensão do termo cultura geográfica e sua 

importância na condição juvenil, no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia.   

  

1.4  A cultura geográfica de jovens escolares 

 

A maneira com que os jovens escolares exploram o espaço, a forma como estabelecem 

suas relações na produção e apropriação dos lugares têm profunda relação com a sua cultura. 

Portanto, conhecê-la, pode ser significativo para compreender o lugar, e entender por que as 

coisas acontecem do modo que estão acontecendo. Daí o interesse em compreender a escola 

como lugar de manifestação de cultura e a maneira pela qual a cultura dos jovens escolares 

interferem em sua prática cotidiana. A todo instante, a cultura se expressa, de formas variadas, 

na cidade, na escola, afinal são lugares ricos para a manifestação cultural. Cada bairro, por 

exemplo, tem sua cultura, devido ao lugar que ocupa na sociedade, devido às condições de 

infraestrutura existentes naquela região, ao padrão de vida das pessoas e da convivência. Para 

exemplificar esta realidade, pode-se levar em consideração a cultura dos pichadores, dos 
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clubers, dos punks, grupos que possuem diferentes identidades culturais, mas que se 

relacionam nos seus bairros, dentro da sala de aula, havendo, assim, uma interação cultural.   

A cultura se faz presente nos diversos ambientes escolares, assim como em tantos 

outros, pois se trata de uma produção histórica e social. Nesse sentido, podemos falar da 

cultura da escola, da cultura dos alunos, da cultura dos professores etc. Segundo Cavalcanti 

(2005, p. 72), a Geografia Escolar é uma das mediações através da qual esse encontro e 

confronto se dão. A Geografia Escolar é, no espaço escolar, um lugar de culturas. Na Cultura 

Escolar, os agentes de ensino, no caso professores e alunos, possuem um papel ímpar, pois 

são portadores de um conjunto de crenças, valores e vivências bem diferenciados. São pessoas 

de distintos meios sociais, que se encontram em um mesmo ambiente, misturando todas as 

características culturais na construção de saberes.  

Nas palavras de Cavalcanti (2002, p. 75), 

 

a escola não é uma agência homogênea, pois que nela convivem valores, 
conhecimentos, modos de pensar e linguagens que trazem a marca da 
diversidade. Essa heterogeneidade permite o encontro – de diferentes 
práticas e pensamentos – e o confronto de saberes, o confronto do 
verbalismo com o simbolismo, do real congelado com o próprio real, do 
formalismo com o informal, o universal e o racional com o particular. É 
nessa heterogeneidade da cultura da escola que está a possibilidade de o 
professor operar no sentido de sua reconstrução, no sentido de potencializar 
seu papel de intermediação.  

 

É relevante o entendimento de que a escola é um lugar de encontro de saberes 

produzidos por diferentes culturas que se fazem presentes nos diversos ambientes escolares, 

como, por exemplo, na sala de aula, no recreio, na sala dos professores, na entrada e saída da 

escola. Com isso, pode-se falar da cultura da escola, da cultura dos alunos, da cultura dos 

professores etc. A escola, o professor, o aluno são sem dúvida construtores de cultura, pois 

fazem parte do território cultural da humanidade e possuem no ambiente escolar uma 

oportunidade única de fazer cultura. Segundo Forquin (1993, p. 167), a escola é um mundo 

social, com características de vida próprias, com seus próprios ritmos, ritos, linguagem, 

imaginário, com “[...] seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio 

de produção e de gestão de símbolos”.  

É nesse contexto escolar contemporâneo que se busca um entendimento que envolva 

os jovens e suas práticas espaciais cotidianas, a partir do desafio que se instaura diante dos 
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motivos ou da falta deles no processo de ensino e aprendizagem. Com base nessa 

problemática, objetiva-se discutir alguns aspectos que podem ser analisados pelo enfoque da 

Geografia, como a espacialidade construída por sujeitos que estão envolvidos no processo de 

ensino. Com isso, é possível se produzir um entendimento do processo de ensino-

aprendizagem, considerando possíveis aproximações entre professores e alunos e envolvendo 

a cultura geográfica destes. Sustentando essa discussão, ressaltam-se as contribuições de 

alguns teóricos e obras que são importantes para a temática, como: Catani e Gilioli (2008); 

Almeida e Eugenio (2006); Cavalcanti (2002, 2004, 2011b, 2012), Abramo (1994), Pais 

(2003), entre outros.  

Entende-se aqui a importância de o professor conhecer seus alunos e realizar um 

trabalho docente, considerando sua diversidade na busca de um ensino que centre suas ações 

em uma aprendizagem significativa a eles, tendo como ponto de partida o conhecimento 

destes alunos. Destacam-se a possibilidade e a necessidade de, no ensino, se atentar para as 

diferentes experiências de vida dos alunos, conforme as orientações apresentadas no início do 

capítulo, sabendo-se das múltiplas explicações para essas experiências (etnia, cor, gênero). É 

preciso investir no processo de reflexão sobre a contribuição da Geografia na vida do jovem, 

em sua realidade imediata, em sua diversidade. Quanto a essa temática, são utilizadas como 

referências recentes pesquisas realizadas por Cavalcanti (2004, 2011b, 2012). Consoante a 

concepção da autora, parte-se do pressuposto de que, antes de tudo, vale conhecer os jovens e 

suas práticas espaciais, como vivem em seu lugar, em seu cotidiano, em seu bairro, em sua 

cidade.  

Faz-se necessário, então, compreender mais amplamente a cultura do jovem no 

contexto brasileiro, produzindo um entendimento mais apurado sobre as questões que 

envolvem essa temática e a formação de um conceito mais amplo e “livre” de estereótipos da 

juventude. É importante que os professores não se baseiem em rótulos, ou em ideias pré-

estabelecidas. Em suas pesquisas, a autora considera que a preocupação com os jovens não é 

um assunto atual. Há muito tempo se pensa a problemática da juventude na Psicologia, na 

Sociologia, todavia, diante da complexidade do mundo contemporâneo, é possível se incluir 

essa discussão, também, na ciência geográfica. Novos elementos estão sendo inseridos na 

sociedade contemporânea, elementos que têm modificado as funções da escola e do ensino de 

Geografia. Parte desse fato a preocupação em se compreender as culturas juvenis, as 

complexas redes de identificação formadas pelos jovens, atribuindo a essas culturas aspectos 

singulares, diferentemente de um tradicional discurso hegemônico que considera os jovens 

como um todo estereotipado, rotulado. 
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Busca-se, aqui, entender as práticas dos jovens do ponto de vista geográfico, pensando 

os significados criados por eles cotidianamente em suas práticas espaciais, ao construírem 

suas identidades em tempos e lugares específicos. Pode-se afirmar, de acordo com as 

argumentações de Cavalcanti (2011b), que os jovens, por meio de suas práticas sociais, 

constituem territórios, categoria de análise muito representativa nos estudos geográficos, uma 

vez que está vinculada às relações de poder, demonstrando a produção de identidades e 

lugares no controle de determinado espaço. Nessa linha de pensamento, Michel Foucault 

(2010, p. 180) atesta que “território é, sem dúvida, uma noção geográfica, mas é em primeiro 

lugar uma noção jurídico-política: o que é controlado por um certo tipo de poder”. Essa 

consideração justifica o fato de a Geografia estar no cerne das ocupações desse filósofo, bem 

como as ideologias e as estratégias do espaço. Essa temática é muito pertinente aos diferentes 

estudos que circundam essa ciência, principalmente quando se considera que cada jovem ou 

cidadãos em geral possui uma Geografia própria, que envolve um conhecimento espacial. São 

pessoas em busca de uma identificação, ou significação, que produzem uma geografia que 

pode ser incluída no conjunto curricular.    

A prática espacial dos jovens na cidade tem um sentido de fazer valer suas verdades e 

suas escolhas, sendo esta uma forma de contestação aos valores da sociedade instituída, 

expressa fortemente pela família e pela escola. Para a Geografia, as práticas cotidianas dos 

jovens potencializam os estudos espaciais. Ao se estudar os temas geográficos, é relevante 

debater com os alunos seus conceitos e suas informações sobre os lugares, os territórios que 

eles formam, os valores e as regras que se formam nesse território e que os garantem, e sobre 

a paisagem que inscrevem na cidade. Sendo assim, é um desafio para os professores entender 

seus alunos, compreendê-los como segmento social – as juventudes – ao mesmo tempo 

compreendendo a multiplicidade de expressões e manifestações dessa geração. Manter o 

jovem na escola não é o suficiente, é necessário que este cenário faça-o vivenciar seu 

processo de identificação, reconhecendo as vinculações da sua espacialidade de forma a 

relacioná-la com o currículo escolar, com os conteúdos das disciplinas, da Geografia, com o 

cotidiano da sala de aula e com o universo escolar. 

 Em 2011, Cavalcanti e alguns pesquisadores realizaram uma investigação sobre o 

estado da arte da temática Juventudes e Cidade nos Programas de Pós-Graduação em 

Geografia3, reconhecidos e recomendados pela CAPES em 2009, e nas revistas e periódicos 

                                                                 
3
 Cabe esclarecer que foram pesquisados apenas os Programas de Pós-Graduação em Geografia, nos quais as 

teses e dissertações defendidas entre 2005 e 2010 estavam disponíveis na página do próprio programa. Aqueles 

que não dispunham desse recurso não estão incluídos no levantamento da pesquisa. 
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de Geografia no Brasil, no período de 2005 a 2010. Nessa pesquisa, buscaram ilustrar um 

pouco do que vem sendo discutido sobre essa temática emergente na Geografia. O quadro a 

seguir relaciona os autores, os títulos dos trabalhos, o nível, o ano de defesa, bem como a 

instituição de ensino superior à qual está vinculado o Programa de Pós-Graduação. 

 

QUADRO 1: RELAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA COM A TEMÁTICA “JUVENTUDES E CIDADES” (2005 – 
2010). 

Autor Título Nível 
Defesa 

(Ano) 
Instituição 

1. ABREU, Renato de 

Paula. 

As (im)possibilidades de 

irrupção de necessidades 

radicais na periferia por meio do 

trabalho com jovens dos 

programas Fica Vivo e Agente 

Jovem. Estudo de caso: 

Conjunto Taquaril 

Mestrado 2008 UFMG 

2. ÁVILA, Luciene Leão. 

A dimensão espacial da 

violência contra a criança e o 

adolescente em Belo Horizonte 

Mestrado 2007 PUC – MG 

3. CASSAB, Clarice. 
(Re)construir utopias: jovem, 

cidade e política 
Doutorado 2009c UFF 

4. CARDOSO, Cristiane. 

Do espaço concebido ao espaço 

vivido: um estudo de caso sobre 

as representações espaciais e 

identidades na Favela da Maré, 

RJ 

 

 

Doutorado 

 

 

2007 

 

 

UFF 

5. FERNANDES, Yara 

Valverde. 

Violência, medo e estigma: 

efeitos sócio-espaciais da 

“atualização” do “mito da 

marginalidade” no Rio de 

Janeiro  

Doutorado 2009 UFRJ 

6. GIL, Maria da Penha 

Caetano de. 

As territorialidades de crianças e 

adolescentes nas ruas do Rio de 

Janeiro 

Doutorado 2007 UFF 

7. LEMOS, Julieta 

Conceição Marques. 

Os jovens de uma escola da 

periferia de porto alegre: 

contradições entre o viver e o 

aprender 

Mestrado 2005 UFRGS 

8. LIMA, Roberto 

Teixeira de. 

Percepção e cognição de 

problemas urbanos por 

adolescentes de Joanópolis (SP) 

Doutorado 2008 UNESP/RC 

9. MASSON, José 

Renato. 

Pichadores de rua, 

territorialidades urbanas em 

conflito: territórios (in)divisíveis 

Mestrado 2005 UFG 
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de Goiânia 

10. MESQUITA, Maria 

Elizabeth Alves. 

Moto clubes de Goiânia-Goiás: 

formadores de territórios e 

territorialidades urbanas 

Mestrado 2008 UFG 

11. NETO, Fernanda 

Borges. 

A Geografia escolar do aluno 

EJA: caminhos para uma prática 

de ensino 

Mestrado 2008 UFU 

12. OLIVEIRA, Denilson 

Araújo de. 

Territorialidades no mundo 

globalizado: outras leituras de 

cidade a partir da cultura Hip 

Hop na metrópole carioca. 

Mestrado 2006 UFF 

13. OLIVEIRA, Paulo 

Henrique Lima de. 

Pobreza material, juventude, 

disciplina e sonhos: a utopia 

urbana em questão. Estudo sobre 

a “Cidade dos Meninos” em 

Ribeirão das Neves/MG 

Mestrado 2007 UFU 

14. RODRIGUES, Glauco 

Bruce. 

Geografias insurgentes: um 

olhar libertário sobre a produção 

do espaço urbano através das 

práticas do movimento Hip Hop 

Mestrado 2005 UFRJ 

 

15. SANTOS, Eliete 

Moreira dos. 

O jovem e a cidade: um estudo 

sobre alunos universitários e 

migrantes em Goiânia 

Mestrado 2007 UFG 

 

16. SILVA, Leandro 

Riente da. 

Geograf(it)ando: a 

territorialidade dos grafiteiros na 

cidade do Rio de Janeiro 

Mestrado 2006 UFF 

17. SOARES, Marcus 

Rosa. 

MAL-ESTAR NA CIDADE - 

Ordem e contra-ordem sócio-

espacial na cultura do 

amedrontamento 

Doutorado 2010 UFF 

18. TURRA NETO, 

Nécio. 

Múltiplas trajetórias juvenis em 

Guarapuava: territórios e redes 

de sociabilidade 

Doutorado 2008 UNESP/PP 

19. VASCONCELOS, 

Tiago Santos. 

Entre territórios do cárcere, de 

contenção e lugares de vida: 

uma Microgeografia 

Mestrado 2010 PUC-Rio 

Fonte: Pesquisa sobre o estado da arte acerca da temática “Juventudes e Cidade” (IESA/UFG). 

 

 Conforme o levantamento de teses e dissertações defendidas no período pesquisado, 

houve apenas 19 trabalhos que abordaram essa temática de forma direta ou indireta. Destes, 7 

eram teses de Doutorado e outros 12, dissertações de Mestrado. As instituições que mais 

contribuíram com estudos sobre essa temática foram, respectivamente, a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), com 6 trabalhos; a Universidade Federal de Goiás (UFG), com 3; a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual de São Paulo 
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(UNESP) com 2 pesquisas cada uma. As demais instituições apresentaram apenas 1 estudo 

relacionado à temática das Juventudes. 

 Pela análise dos trabalhos pesquisados, verificou-se que os principais temas abordados 

na Geografia em relação às Juventudes e Cidades podem ser divididos em quatro grandes 

linhas, a saber: 

  

1) Culturas Juvenis: foram encontrados 6 trabalhos (MASSON, 2005; MESQUITA, 2008; 

OLIVEIRA, 2006; RODRIGUES, 2005; SILVA, 2006; TURRA NETO, 2008), que abordam 

a questão das culturas representativas dos jovens, tais como o Hip Hop, o Punk, o grafite, a 

pichação, os moto-clubes etc. Esses trabalhos procuram analisar principalmente a construção 

de territórios e de territorialidades desses jovens pela cidade a partir de suas expressões 

culturais.  

2) Ensino de Geografia e Cidadania: foram encontradas 4 pesquisas nessa linha temática 

(LEMOS, 2005; LIMA, 2008; NETO, 2008; SANTOS, 2007), que dizem respeito ao jovem 

enquanto estudante, sua percepção acerca da cidade na qual vive, a relação do processo 

ensino-aprendizagem e a formação de sua cidadania.  

3) Espaço (Intra)Urbano: os 7 estudos (ÁVILA, 2007; CARDOSO, 2007; FERNANDES, 

2009; OLIVEIRA, 2007; SOARES, 2010; VASCONCELOS, 2010) que se encaixam nessa 

abordagem caracterizam-se por discutir como os problemas e fenômenos urbanos atuais, 

como: a segregação, os movimentos sociais,  a violência, a metropolização, as práticas 

espaciais, entre outros, afetam os jovens (principalmente os das classes populares)  em sua 

relação (simbólica e material) com a cidade  e seus lugares, bem como o desenvolvimento de 

suas práticas espaciais cotidianas e de suas territorialidades.  

4) Políticas Públicas: nessa linha, foram encontrados 2 estudos (ABREU, 2008; CASSAB, 

2009) que procuraram analisar criticamente as contribuições (negativas e positivas) das 

políticas públicas voltadas para o jovem e sua (in)capacidade de propiciar o direito à cidade.  

 

 Apesar da relevância dos estudos listados, ainda assim, trata-se de um tema emergente 

que possui pouca representatividade na pesquisa acadêmica brasileira em Geografia. Nessa 

ciência, há ainda uma lacuna evidente de contribuição a ser dada à ampliação do 

entendimento e do conhecimento das espacialidades dos jovens. As juventudes, em sua 

relação com a cidade, desenvolvem práticas espaciais que são importantes para a produção do 

espaço urbano, para a caracterização dos lugares da cidade e para o ensino de Geografia. O 

entendimento, a compreensão e o significado que os jovens atribuem à cidade em que vivem, 
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bem como sua circulação, construção de redes de sociabilidade, estabelecimentos de 

territórios podem ser potencializadores para o ensino de Geografia. Trata-se de uma maneira 

eficaz de se trabalhar o conteúdo, a partir daquilo que motiva o jovem e lhe causa interesse 

nas aulas: as suas próprias práticas espaciais na relação com seu lugar.  

 É possível, nas aulas de Geografia, realizar uma leitura geográfica do espaço urbano e 

da cidade a partir dos processos espaciais juvenis, que estão fortemente presentes nas escolas. 

Contudo, é preciso ressaltar que há alguns pesquisadores que têm se destacado, ainda que 

recentemente, no contexto da ciência geográfica, por investigar e contribuir para o 

entendimento das espacialidades juvenis na cidade, são eles: Cavalcanti (2004, 2011b, 2012); 

Turra Neto (2009, 2010) e Cassab (2009). Ainda que estes pesquisadores priorizem aspectos 

diferenciados, mas não excludentes, eles têm sido precursores dessa temática, seja por meio 

de uma produção própria acerca das juventudes, pela constituição de grupos de estudos e 

pesquisas sobre os jovens e a cidade, ou da orientação de pesquisas em relação a esse tema 

(na Graduação e/ou na Pós–Graduação em Geografia).  

 O quadro seguinte apresenta uma relação dos artigos publicados em revistas e 

periódicos de Geografia vinculados a essa temática e indica a contribuição desses autores. 

 

QUADRO 2: RELAÇÃO DE ARTIGOS DE REVISTAS E PERIÓDICOS DE GEOGRAFIA COM A 
TEMÁTICA “JUVENTUDES E CIDADE” (2005 – 2010). 

Autor Título Revista 
Ano de 

Publicação 

1. CAVALCANTI, 
Lana de Souza. 

Cidade, cidadania e cultura urbana: 
espaços públicos como espaço de 
cidadania de jovens em áreas urbanas de 
Goiânia 

Ciência 
Geográfica 

2004 

2. CAVALCANTI, 
Lana de Souza. 

Aprender sobre a cidade: a geografia 
urbana brasileira e a formação de jovens 
escolares 

Revista 
Geográfica de 

América 
Central 

2011c 

3. CASSAB, Clarice. 

Das correntes de Prometeu à sociedade 
do não-trabalho? Reflexões sobre a 
centralidade do trabalho a partir da 
juventude 

Libertas 2007 

4. TURRA NETO, 
Nécio; FERREIRA, 
Sandra Cristina. 

Trabalho de Campo pela Rua XV de 
Novembro: desvendando a sociabilidade 
juvenil em Guarapuava – PR 

Formação 2007 

5. CASSAB, Clarice. 
Como um fantasma sob a neblina... Os 
jovens, a cidade e a política  

Caminhos de 
Geografia 

2009a 

6. CASSAB, Clarice. 
Imagens e representações do jovem e da 
juventude: considerações sobre Juiz de 
Fora nos Trilhos da Paz 

Libertas 2009b 

7. TEODORO, Tânia 
Bastista. 

O ensino da geografia e os jovens em 
situação de risco social: “por uma 
Geografia cidadã” 

Terra Livre 2009 
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8. CASSAB, Clarice. 
A cidade como espaço público: uma 
interpretação pautada na fala dos jovens 
 

Mercator 
 

2010a 
 

9. CASSAB, Clarice. 
Os jovens e a cidade: relações e 
representações  

Geografia 2010b 

10. TURRA NETO, 
Nécio. 

Punk e hip-hop como movimentos 
sociais? 

Cidades 2010 

11. TURRA NETO, 
Nécio. 

Punk e hip-hop na cidade: territórios e 
redes de sociabilidade 

Cidades 2009 

Fonte: Pesquisa sobre o estado da arte da temática “Juventudes e Cidade” (IESA/UFG). 

 

 A análise dos trabalhos publicados em periódicos também aponta para um pequeno 

percentual de publicações que envolvem a temática juventude no contexto das produções 

acadêmicas em Geografia. Foram listadas apenas 11 publicações que discutem aspectos, 

como: a relação do jovem com a cidade, o jovem e o ensino de Geografia, a relação entre 

trabalho e juventude, elementos da cultura juvenil. 

Diante dessa ilustração, em que traçamos o que está sendo pesquisado na área, vale 

ressaltar a importância dessa investigação, que visa contribuir com a discussão sobre 

juventude, principalmente, no que se refere à educação e ao ensino de Geografia. Afinal, tem-

se como objetivo compreender a cultura geográfica de jovens do Ensino Médio em Goiânia. 

Busca-se, aqui, elencar aspectos próprios de uma cultura geográfica imbricada na condição de 

ser jovem, para promover ou potencializar uma mediação didática eficaz no processo de 

construção do conhecimento por parte do aluno. É possível que o conhecimento da cultura 

geográfica de jovens escolares possa nos apresentar elementos para entender de que modo o 

lugar do jovem contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia. Para isso, é preciso conhecer o que representa o lugar para o 

aluno, qual significado ele dá ao seu lugar na cidade, existe uma relação identitária, de 

pertencimento, de referencial concreto imediato? 

Defende-se a tese de que o lugar do jovem, sua cultura geográfica, representada em 

suas práticas espaciais cotidianas, são elementos potencializadores para uma mediação 

didática desejável no processo de ensino e aprendizagem em Geografia. Porém, antes de 

promover uma reflexão sobre o lugar desse jovem, pretende-se aqui realizar um trabalho de 

sistematização do que se compreende por lugar nessa tese, fala-se em sistematização, porque 

durante todo esse estudo foram dados elementos para que se possa pressupor a escolha teórica 

e metodológica aqui adotadas. 

Para este momento, coloca-se como marco teórico na produção do conhecimento da 

ciência geográfica as contribuições de Milton Santos (1994, 2000), ao refletir sobre o lugar e 
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lançar esse conceito como fundamental para a compreensão do mundo contemporâneo. No 

entanto, antes de desdobrar essa compreensão, precisamos destacar que o lugar já era tema de 

discussões elaboradas no campo da Geografia Cultural Humanística. O termo lugar já era 

usado na Geografia Tradicional, muito semelhante ao que se compreende por localização, 

demonstrando pouca preocupação conceitual. A partir dos anos de 1970, a Geografia 

Humanista propõe o conceito de lugar vinculado à experiência, à vivência do espaço, um 

conceito que pressupõe identidade, pertencimento, mas que demonstra uma ideia de 

estabilidade, uma vez que se pensava que, para ter essa relação de identidade e pertencimento, 

o sujeito precisaria “criar raízes” com um determinado espaço, a fim de torná-lo seu lugar. 

Essa ideia de uma existência estável, sem movimento e dinamicidade não cabe na 

compreensão aqui adotada, pois se valoriza em potencial a consideração de diferentes escalas, 

mesmo que optemos por uma delas, está clara sua relação dialética com as demais.  

A pertinência de se adotar os estudos de Santos (Ibid), como referência para se 

compreender o lugar, está pautada no entendimento da importância e da consistência da 

relação global – local. Nesse sentido, Turra Neto (2009, p. 119) afirma que, ao falar em 

“mundo vivido”, em considerar o cotidiano como possibilidade, Santos permite um dialogo 

com a Geografia Humanística. Porém, ele vai além, ao perceber que “o mundo vivido é cada 

vez mais fecundado pelo mundo-global, o lugar passa a ser encarado como espaço da 

coexistência entre duas lógicas que, em interação, criam uma situação geográfica específica”. 

A partir desse entendimento, avança-se com Turra Neto (Ibid), ao trabalhar com a diversidade 

cultural juvenil presente em um mesmo espaço geográfico, no caso, a cidade, como foi 

abordado na pesquisa empírica com os alunos e, também, o próprio ambiente escolar, ambos 

entendidos como espaços de coexistência e, portanto, como lugares. Para o autor, o cotidiano 

aparece como convivência e conflito, uma vez que, no lugar, o estar junto se dá como 

fatalidade e interfere nas possibilidades de realização da juventude. 

 

Assim, acreditamos que colocar o lugar no centro das preocupações 
geográficas, seria não só uma possibilidade de, por meio dele, entender a 
existência do mundo contemporâneo, mas também um retorno da Geografia 
ao excepcional, ao único, onde o que mais conta é a capacidade do 
pesquisador/a mergulhar, experienciar, comunicar-se, desenvolver uma 
relação empática com o lugar, a fim de desvendá-lo. Numa palavra: viver o 
lugar para poder estudá-lo (TURRA NETO, 2009, p. 123).   

 

Em consonância com a preocupação de Turra Neto (2009), em colocar o lugar no 

centro das preocupações geográficas, a escola, nessa pesquisa de Doutorado, foi vivenciada 
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como um lugar, tanto pela pesquisadora como pelos alunos observados. Nesse sentido, qual é 

o lugar da escola?  

Para os jovens escolares observados nessa experiência de investigação, a escola 

representa, antes de tudo, o lugar do encontro, da coexistência, seja ela amistosa ou 

conflituosa. Como apresentado em um estudo realizado pelo Cenpec e Litteris (2001), a 

escola é um espaço privilegiado de socialização, parece cumprir parte da missão que está na 

sua origem: ajudar crianças e jovens a conviver, a aprender e a passar do mundo infantil e 

juvenil para o adulto. Mas, e os conhecimentos que os jovens aprendem na escola, primeiro, 

no que se refere aos saberes específicos das diferentes ciências, depois aqueles que envolvem 

a vida coletiva e a cidadania?  

Como o objetivo é encontrar uma alternativa eficaz para o processo de aprendizado 

por parte dos alunos, a partir de uma mediação didática que valorize o lugar, é válido ressaltar 

que talvez o pouco valor que os jovens atribuem ao aprendizado de conteúdos específicos não 

seja, necessariamente, resultante de desinteresse, e sim consequência de uma impossibilidade 

de se encontrar um significado para aquilo que está sendo ensinado. Por isso, o lugar pode ser 

uma alternativa. Nesse sentido, e mais uma vez em consonância com a pesquisa realizada pelo 

Cenpec e Litteris (2001), o conjunto de valores ao qual os jovens conferem maior importância 

para as suas vidas está relacionado a uma “educação” que aparentemente não tem lugar na 

escola.  

 O tema da juventude se insere no ambiente escolar a começar por uma questão que 

parece simplista: como a escola e o professor veem o jovem? Como um número na chamada? 

Como um coletivo, uma massa a que se denomina alunos, ou como sujeito individual? A 

escola, para o aluno, é um lugar que, de fato, representa uma perspectiva dialética, na relação 

com o todo? O lugar é produzido historicamente, em um processo constante de construção a 

partir de práticas espaciais cotidianas. O lugar enquanto ambiente escolar tem se tornado para 

os estudantes, em algumas realidades, um não lugar ou um lugar de estranhamento, de não 

pertencimento? Afinal, os alunos se identificam com o ambiente escolar? A pesquisa realizada 

indica que não, pois ao se perguntar para os alunos quais são seus lugares, aqueles dos quais 

de fato se apropriam e que transformam, a escola não foi citada. A questão fica ainda mais 

intrigante quando se pergunta a eles onde se localizam seus principais grupos de 

relacionamentos, apenas um aluno destaca a escola.   

Para embasar os indícios percebidos sobre a relação juventude – escola, destacam-se 

as contribuições de Abramo (1994) acerca do contexto histórico da condição juvenil. A autora 

reafirma a importância da mudança e extensão da instituição escolar como um fenômeno de 
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destaque para o cenário histórico do “ser jovem”. A partir da inserção das crianças na escola, 

elas deixam de se misturar aos adultos e de aprender a vida diretamente pelo contato com eles. 

A criança, já separada do meio social mais denso pela própria família, passa também a ser 

separada dos adultos por intermédio da instituição escolar. “A extensão progressiva do 

período de aprendizado escolar, por sua vez, foi dando consistência e visibilidade à etapa 

intermediária entre a infância e o mundo adulto, consistida pela adolescência e juventude” 

(ABRAMO, 1994, p. 6). A escola historicamente representa um importante papel para a 

constituição da condição juvenil. O sentido moderno de infância começa a se instituir na 

sociedade européia no século XVII, e somente no século XX a juventude aparece como uma 

etapa social diferenciada. 

É válido ressaltar que a noção de juventude é socialmente variável. No entanto, a 

noção mais geral e usual desse termo é sem dúvida a faixa etária, sendo esta a maior 

referência. A definição do tempo de duração da juventude, dos seus significados e formas 

sociais variam de sociedade para sociedade. Porém, algumas noções básicas se fazem 

presentes na busca pela caracterização da condição juvenil. Para isso, Abramo (1994) ressalta 

a noção de transitoriedade, em que a juventude é compreendida como uma fase de transição, 

período de preparação para o ingresso na vida adulta; é uma condição marcada pela 

negatividade, pairando entre o que já não é e aquilo que ainda não chegou a ser, forte 

indeterminação; pressupõe a suspensão da vida social, pela necessidade de inserção na 

instituição escolar por um período longo de tempo, o jovem paira fora do sistema produtivo, 

podendo ser visto em uma situação de marginalidade; crise potencial, consolidou-se a ideia de 

que a juventude é uma idade difícil, uma fase turbulenta, consoante a profundas 

transformações, caindo novamente no processo de transição. 

Essas noções básicas que perpassam o conceito de juventude podem promover uma 

compreensão incompleta da condição juvenil. Na maioria das vezes, este conceito é reduzido 

ao entendimento de que juventude constitui um conjunto social, cuja principal característica é 

a de ser formado por indivíduos pertencentes a uma mesma faixa etária. O termo juventude 

pressupõe ideias e conceitos diferentes. Por essa razão, vale destacar que o conceito de 

juventude aqui adotado aproxima-se do conceito apresentado por Pais (2003, p. 37-42).  

 

[...] A juventude é uma categoria socialmente construída, formulada no 
contexto de particulares circunstâncias econômicas, sociais ou políticas; uma 
categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo [...] Temos de nos 
treinar numa nova óptica que nos deixe ver, através dos nomes das coisas, a 
riqueza semântica que aparece associada a esses <<nomes>> (ideias, 
conceitos). Era esse treino que gostaria também de exercitar ao propor que a 
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juventude fosse principalmente olhada em torno de dois eixos semânticos: 
como aparente unidade (quando referida a uma fase da vida) e como 
diversidade (quando estão em jogo diferentes atributos sociais que fazem 
distinguir os jovens uns dos outros).  

 

 O entendimento desse autor torna-se premente nesse estudo, na medida em que se 

aproxima de elementos próprios de uma abordagem geográfica da condição juvenil, pois um 

dos objetivos a que se propõe esse trabalho é, justamente, pensar a juventude desde uma 

abordagem geográfica, destacando a formulação do conceito de cultura geográfica. 

 Pais (2003, p. 43) compreende a juventude como uma sequência de trajetórias 

biográficas, que dependem de acontecimentos históricos e individuais. Mas, vale destacar que 

o curso da vida não acontece apenas na esfera do tempo, mas também na do espaço, as 

trajetórias são espaciais, os percursos se dão nos espaços sociais. Assim, chama-se a atenção 

para a pertinente relação entre culturas juvenis e práticas espaciais. A cultura juvenil pode ser 

compreendida a partir de um sistema de valores socialmente atribuídos à juventude. No que se 

refere a uma fase da vida, esses valores terão a aderência de jovens de diferentes meios e 

condições sociais, são os chamados processos de socialização. Segundo essa compreensão, 

existe um apelo para modos de vida específicos e práticas cotidianas que expressam 

significados e valores não apenas ao nível das instituições, mas também ao nível da própria 

vida cotidiana, processos de socialização específicos que se dão no espaço (PAIS, 2003). 

 Corrobora-se com esse entendimento no sentido de que é necessário estudar os jovens 

com base em seus contextos vivenciais, cotidianos, porque é cotidianamente, no curso das 

suas interações, que os jovens constroem formas sociais e espaciais de compreensão e 

entendimento que se articulam com formas específicas de consciência, de pensamento, de 

ação. Para isso, considera-se, aqui, a escola como um contexto vivencial e espacial, ambiente 

propício para que os jovens escolares possam tecer sua cultura geográfica.  

 A cultura geográfica se constrói através do cotidiano dos jovens, de suas práticas 

espaciais, dos contextos vivenciais, envolve as experiências cotidianas dos alunos com/no 

lugar. Assim, o uso e a apropriação do espaço identificam traços da condição juvenil, mesmo 

sabendo que os indivíduos fazem parte de crenças e representações sociais que não 

necessariamente tenham participado de suas elaborações, eles se apropriam e as reconfiguram 

na dimensão cotidiana do lugar.  

 Essa compreensão desperta a atenção para a importância do papel do “outro”, segundo 

a maneira com a qual ele vê o mundo e como se insere no mundo do qual se apropria. A 

leitura e entendimento do mundo/espaço vivido é mediada, com isso, destaca-se o 
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conhecimento mediado, o espaço de atuação dos sujeitos na vida dos outros a partir de uma 

série de intervenções. Nesse sentido, tem-se reforçada a concepção de ensino adotada nessa 

tese, pautada na Teoria Histórico-Cultural. A mediação ganha importância nesse trabalho, ao 

reconhecer o professor como um possível “outro”, que compreende o processo de ensino em 

sua complexidade, que considera o “ser jovem”. Para melhor dialogar com essa compreensão, 

apresenta-se o capítulo 2, que lança um olhar mais apurado sobre a mediação didática na 

construção do conhecimento geográfico.  
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CAPÍTULO 2 

A MEDIAÇÃO DIDÁTICA NA APRENDIZAGEM: A 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO 
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Com o objetivo de refletir sobre a mediação didática na construção do conhecimento 

geográfico, este capítulo promove um diálogo que situa o aluno, enquanto sujeito 

historicamente constituído, no contexto sócio-institucional da escola. Parte-se do pressuposto 

de que os conteúdos não possuem significados em si mesmos; de que aprender, construir 

conhecimento, é uma atividade cognitiva do aluno; de que existe uma relação entre a didática 

e a epistemologia das disciplinas; de que ensinar conteúdo não é o bastante, é preciso ensinar 

a pensar, a construir conhecimento, é preciso considerar a epistemologia da ciência, seus 

métodos de investigação e o seu desenvolvimento histórico. O caminho epistemológico 

percorrido nesta pesquisa provém do entendimento de que o aluno é o sujeito ativo e central 

no processo do conhecimento, portanto no processo de ensino e aprendizagem. Este capítulo 

busca atender, especificamente, a dois objetivos propostos para esta tese: compreender o 

conceito de mediação na teoria histórico-cultural; destacar a importância da mediação didática 

para a aprendizagem geográfica.  

Com base no entendimento do processo de ensino e aprendizagem delineado no 

desenvolvimento desta tese, o presente estudo responde aos seus objetivos, apoiando-se em 

aportes da Teoria Histórico-Cultural. Procura-se, assim, realizar uma discussão que vá ao 

encontro de uma concepção de ensino que está sendo compartilhada por vários pesquisadores 

da área do ensino de Geografia, que buscam nessa teoria uma base teórica e metodológica 

para suas discussões. Para isso, a trajetória de Libâneo (2006, 2009b) na análise e 

compreensão desta corrente teórico-filosófica viabiliza um maior aprofundamento para sua 

compreensão. Pela Teoria Histórico-Cultural, a aprendizagem é resultado de uma estreita 

relação entre fatores externos e internos, tendo como referência a internalização de signos 

culturais convertidos em ações mentais dos sujeitos. Essa concepção teórica tem em sua base 

uma importante premissa, em que é destacado o papel da atividade humana, construído social, 

histórica e coletivamente na formação das funções mentais superiores. Isso ressalta o caráter 

de mediação cultural no processo de conhecimento, pois é pela atividade individual de 

aprendizagem que os indivíduos se apropriam ativamente da experiência social, cultural e 

histórica da humanidade. 

Em suma, este trabalho fundamenta-se na Teoria Histórico-Cultural e tem por objetivo 

utilizar como referência básica um de seus precursores, o professor e pesquisador bielo-russo 

Lev Semionovitch Vigotski (1896-1934), não deixando de dar a devida importância a seus 

colaboradores4.  A perspectiva vigotskiana e seus desdobramentos para o campo educacional 

                                                                 
4
 Alexander Romanovich Luria e Alexei Nikolaievich Leontiev, principais colaboradores de Vigotski. 
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se configuram como um essencial postulado teórico para esta tese, principalmente no que se 

refere a quatro importantes contribuições desse estudo: a mediação, sobretudo a didática; a 

internalização; a formação de conceitos e as funções psíquicas superiores, que serão tratadas 

no decorrer deste capítulo. 

                             

FIGURA 3: SISTEMA CONCEITUAL. ORGANIZAÇÃO: IZABELLA P. BENTO, 2013. 

 

2.1 A mediação didática na Teoria Histórico-Cultural 

 

Com base na reflexão que introduz este capítulo, o presente estudo tem como 

finalidade desenvolver uma discussão, prioritariamente, acerca de um dos conceitos que 

envolvem um método e um caminho metodológico a se seguir no ensino – a mediação –, à luz 

da perspectiva teórica vigotskiana. Cabe, assim, indagar: como a mediação do professor 

propicia a atividade cognitiva do aluno, a partir de um encaminhamento metodológico?  

 Com a finalidade de responder a essa questão, buscam-se elementos na Teoria 

Histórico-Cultural para se pensar a mediação didática com base nos processos de 

internalização; formação de conceitos; e o desenvolvimento psicológico e mental. 

 A mediação, um princípio basilar da teoria histórico-cultural, perpassa todos os 

estudos de Vigotski. Na concepção do autor, os sujeitos não agem de forma direta e imediata 

no mundo físico e social, mas sim de forma indireta ou mediada por signos e instrumentos. A 

mediação é compreendida pela marca da consciência humana. O instrumento usado pelo 

homem é um objeto social, é considerado e apropriado pelos sujeitos para além de suas 

características físicas. O homem fabrica e planeja sua utilização para uma atividade produtiva. 

A habilidade de produzir um signo, introduzindo recursos psicológicos auxiliares, marca o 

comportamento humano e a cultura. A forma elementar do comportamento humano se 
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pautava na fórmula E-R (Estímulo-Resposta), mas, segundo Vigotksi, essa fórmula requer um 

elo intermediário entre o estímulo e a resposta, como, por exemplo, a memória, que 

funcionaria como um signo para a recordação.  

 O signo e o instrumento se diferenciam em sua função mediadora. Os instrumentos são 

externamente orientados para o controle do mundo físico, levando a transformações objetais. 

Os signos são orientados internamente, para a comunicação e o controle e domínio do 

comportamento. Como exemplos de instrumentos, podem ser citados desde uma vassoura até 

os artefatos mais complexos usados pelo homem no dia a dia. Os signos, por sua vez, estão 

relacionados aos números, palavras, símbolos, escrita, esquemas etc. A utilização de 

instrumentos e signos pelos sujeitos não se limita a necessidades pessoais apenas, afinal suas 

funções mediadoras estão ligadas a experiências anteriores, construídas culturalmente. As 

representações da realidade, ao longo da evolução humana, foram organizadas em sistemas 

simbólicos, ou seja, os signos são compartilhados por um conjunto de sujeitos pertencentes a 

determinado grupo social, sendo a linguagem o sistema simbólico básico de todos os grupos 

humanos.  

 Os processos de mediação e internalização possuem forte relação entre si. A 

internalização pode ser entendida como uma reconstrução interna, intrassubjetiva, de uma 

operação externa com objetos, ou seja, se dá de uma atividade externa para uma atividade 

interna e de um processo interpessoal para um processo intrapessoal. Não se trata de um 

processo de transferência, e sim de um processo criador de consciência. É nesse sentido que 

um dos aportes teóricos para uma didática da Geografia, na atualidade, tem sido desenvolvido 

segundo uma concepção vigotskiana.  

As orientações de Vigotski (2000) atestam que o sujeito nasce social e constrói sua 

individualidade/autonomia contando com uma série de mediações, como mencionado. 

Concebe-se que a relação sujeito-objeto é dialética, contraditória e mediada, mediada no 

sentido de estabelecer o processo que promove a relação do homem com o mundo e outros 

homens. É nesse sentido que o professor pode ser considerado um mediador, na relação entre 

sujeito e objeto, ou melhor, entre aluno e conhecimento. O professor medeia a relação do 

aluno com o conteúdo. Ele trabalha com os conteúdos para ajudar os alunos a desenvolverem 

capacidades cognitivas, a aprenderem a pensar, e a pensar por si mesmos. Existe uma 

importância crucial do “outro” no processo de ensino-aprendizagem. Esse processo é coletivo, 

e o resultado é subjetivo, ainda que a apropriação seja individual. 
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Um dos conceitos básicos para o melhor entendimento da teoria da mediação é o 

conceito de “internalização”, mencionado anteriormente. Segundo esse conceito, existe um 

caminho de ida e volta entre o “inter” (situações socioculturais) e o “intra” (internalização 

regulada pela consciência), em que funções sociais se convertem em funções pessoais e 

ocorre uma reconstrução interna do significado com geração de sentido. 

Vale ressaltar, consoante a interpretação de Libâneo (2009, 2012) sobre a obra de 

Vigotski, que existem diferenças entre os processos de mediação. A mediação cognitiva é 

aquela que alimenta dispositivos internos que cada indivíduo possui (conhecimento, prática, 

vivência) para se apropriar da realidade externa; e a mediação didática é a “mediação da 

mediação cognitiva”, ou seja, trata-se de fenômeno que intervém nos processos mentais dos 

alunos. No caso do professor, a sua mediação didática consiste em propiciar a atividade 

cognitiva do aluno, a partir de um encaminhamento metodológico do processo de ensino e 

aprendizagem. Advém desse processo a necessidade de o professor intervir nos motivos dos 

alunos, estabelecendo, assim, elos entre o conhecimento e as ações mentais dos estudantes e 

proporcionando uma possível construção/formação de conceitos. Dessa forma, o aluno passa a 

ter o domínio do conteúdo, mediante modos de operar métodos/procedimentos. O trabalho 

com determinado conteúdo permite, por meio da generalização, a aplicação em sua realidade 

prática.  

A generalização pode ser compreendida, como assinala Libâneo (2009), no 

aprendizado de um conteúdo. Ou seja, o sujeito adquire os métodos e estratégias cognitivas 

gerais que são próprios de um conteúdo e converte-os em procedimentos mentais para análise 

e resolução de problemas e situações concretas da vida prática. O pensamento teórico se 

desenvolve, portanto, no aluno pela formação de conceitos e pelos domínios dos 

procedimentos lógicos do pensamento. Este, pelo seu caráter generalizador, permite sua 

aplicação em vários âmbitos da aprendizagem. Na concepção de Vigotski (2000, 2007, 2010), 

os meios social e cultural ocupam espaço significativo para o entendimento da participação do 

indivíduo em seu processo de aprendizagem. Para isso, o autor estabelece a noção de 

“estruturação das funções psíquicas superiores”.  

Vale assinalar que esse princípio colocava-se na contramão do pensamento da época, 

que propunha a análise de como o meio social age no indivíduo, criando nele funções 

superiores de origem essencialmente social. Com essa afirmação, Vigotski contrapõe-se a 

Piaget, por conceber que o desenvolvimento segue não no sentido da socialização, mas no da 

conversão das relações sociais em funções mentais. O problema das funções psíquicas 
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superiores constitui o núcleo central do sistema de Vigotski (2000, 2007, 2010), com base no 

pensamento histórico-dialético. 

Para a compreensão do sistema de ideias apresentado por Vigotski, é fundamental 

explicitar seu entendimento sobre o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, ou 

seja, a atividade simbólica composta por suas formas exteriores (linguagem, leitura, escrita 

etc.) e interiores (atenção, memória, pensamento). 

Na base das funções psíquicas superiores se situam a atividade laboral e a atividade 

mediadora do homem, incluindo o uso de instrumentos e signos em sua ação sobre a realidade 

e sobre si mesmo. As formas e ações sociais de atuação são assimiladas e transferidas para si 

próprio. Desse modo, todas essas formas de conduta, signos e instrumentos são produtos do 

desenvolvimento da cultura humana criada pelo próprio homem. Vigotski (2000, 2007, 2010) 

considerou como núcleo central a esses produtos, como mecanismo determinante em todas as 

formas de atividade do homem, a linguagem e seus significados verbais. A essência desse 

processo reside em considerar o externo como social. Assim, qualquer função psíquica 

superior foi externa, porque foi social antes de ser interna. Antes de ser uma função psíquica 

propriamente dita, foi uma relação social entre pessoas. Para o autor, a internalização é uma 

propriedade essencial da aprendizagem. Sobre a aprendizagem como decorrência dos 

processos educativos, Vigotski (2010, p. 67) entende que “a educação se faz através da 

própria experiência do aluno, a qual é inteiramente determinada pelo meio e, nesse processo, 

o papel do mestre consiste em organizar e regular o meio”. 

Nesse sentido, Vigotski (2010) critica a perspectiva tradicional do ensino segundo a 

qual o professor ensina os conteúdos e o aluno “aprende” sem a garantia de que houve a 

internalização. E enfatiza que a garantia dessa internalização é decorrente da experiência do 

aluno, é o que se caracteriza como elemento básico da aprendizagem e permite-lhe construir 

significados do meio nesse processo de ensino-aprendizagem. Vigotski dá ênfase, também, ao 

importante papel do professor na mediação desse processo e ao da escola, como espaço capaz 

de promover aprendizagens diferentes dos demais processos educativos. As aprendizagens 

advindas do processo educativo escolar constituem uma das preocupações centrais do autor.  

Associada à noção de função superior, a mediação é o processo que permitirá o trajeto 

das questões sociais à dimensão social e psicológica do indivíduo. Segundo Cavalcanti (2005, 

p. 188), esse processo é decorrente de dois aspectos básicos: 

 

Primeiro é o percurso da internalização das formas culturais pelo indivíduo, 
que tem início em processos sociais e se transforma em processos internos, 
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interiores do sujeito, ou seja, por meio da fala chega-se ao pensamento. O 
segundo aspecto é o da criação da consciência pela internalização, ou seja, 
Vigotski alerta, como dizem seus estudiosos, que esse processo não é de 
uma transferência (ou cópia) dos conteúdos da realidade objetiva para o 
interior da consciência, pois esse processo é, ele próprio, criador da 
consciência. 

 

Esses aspectos decorrem, portanto, da ação do sujeito associada às condições 

socioculturais e técnicas do meio, que é também mediação. As funções superiores originam-se 

das relações reais entre indivíduos. Por assim dizer, não são inventadas e não aparecem de 

forma repentina, pois não existem independentemente das experiências. São funções que 

apresentam uma natureza histórica de origem sociocultural. São, portanto, mediadas. 

A mediação, para Vigotski (2010), não é uma possibilidade de facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem. Para o autor, deve-se problematizar a reflexão para que se efetive a 

aprendizagem. Isso porque, 

 

[...] ao criar o caminho mais fácil e cômodo para assimilar conhecimento, 
ao mesmo tempo paralisa na raiz o hábito do pensamento independente, tira 
da criança essa preocupação e afasta conscientemente da educação todos os 
momentos de elaboração complexa da experiência, exigindo que todo o 
necessário seja levado ao aluno em forma desmembrada, mastigada e 
digerida. Entretanto, é necessário que nos preocupemos precisamente com a 
criação do maior número possível de dificuldades na educação da criança 
como pontos de partida para os seus pensamentos. (VIGOTSKI, 2010, p. 
237-238).  

 

 Segundo esse posicionamento, o processo de ensino e aprendizagem se realiza a partir 

de problemas, dificuldades, permitindo que os alunos se mobilizem para pensar, refletir e 

buscar respostas. Esse entendimento reforça a importância dos conhecimentos cotidianos para 

o ensino de Geografia, a fim de que se construa o conhecimento científico de forma mais 

significativa para o aluno. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o próximo item apresenta uma discussão sobre a 

relevância da formação de conceitos, visando a uma melhor compreensão da mediação 

didática para o ensino e aprendizagem em Geografia. 

 

2.2 A importância da mediação didática para a aprendizagem geográfica 
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Toda a discussão tecida até o momento tem respaldo nas orientações de Vigotski 

(1896-1934), precursor da Teoria Histórico-Cultural. Nesse sentido, buscam-se, em sua vasta 

produção, aportes para a compreensão do desenvolvimento dos conhecimentos científicos e 

cotidianos. Visando a um embasamento teórico acerca desse estudo, em particular sobre a 

formação dos referidos conceitos, objetiva-se elencar a importância do desenvolvimento 

desses conceitos para o ensino de Geografia. A teoria elaborada sobre a formação de 

conceitos foi, sem dúvida, uma das maiores contribuições de Vigotski, dada a sua 

compreensão de realidade para além de sua dimensão concreta e imediata. 

A formação de conceitos é resultado de um processo complexo, vasto e constante na 

formação de um indivíduo. É a partir deles (dos conceitos) que o homem adquire modos de 

operar o pensamento, suas ações mentais para compreender o mundo.  

Consoante a pesquisa desenvolvida por Vigotski (2010), ao problematizar o tema do 

desenvolvimento dos conhecimentos científicos e cotidianos, produziu-se a premissa advinda 

do avanço de sua obra, que diz que o desenvolvimento do pensamento está ligado ao processo 

de aprendizagem, o que estava na contramão do que vinha sendo discutido até aquele 

momento na Psicologia. Para o autor, há dois aspectos, no estudo concreto do pensamento, 

que possuem importância na análise do processo de aprendizagem.  

O primeiro aspecto diz respeito ao crescimento e desenvolvimento do próprio 

conceito, entendido, nesse primeiro momento, como sendo o significado da palavra 

absolutamente empírico e concreto. Trata-se da compreensão de que o desenvolvimento do 

pensamento é um processo interno profundo de mudança da estrutura do próprio significado 

da palavra.  

O segundo aspecto tem a ver com a própria afirmação de Vigotski (2010), quando 

assinala que o significado da palavra se afigura como uma unidade sumamente importante de 

estudo do pensamento. Afinal, está na natureza da palavra o fato de ela ter certo significado e 

todo significado representa uma generalização, etapa imprescindível para o processo de 

aprendizagem.  

 O conceito tem uma história de desenvolvimento muito longa. Segundo Vigotski 

(2010), na criança, ele se desenvolve muito antes do seu ingresso na escola. No entanto, com 

a iniciação escolar, a criança passa a percorrer um caminho interessantíssimo e novo no 

desenvolvimento de seus conceitos. 

 Desse modo, com base no postulado vigotskiano, esta tese partilha do princípio de 

que não existe uma hierarquia entre conhecimentos científicos e cotidianos. Ao contrário, 
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ambos podem ser estimulados pelo professor para a construção do conhecimento, pois estão 

ligados entre si, apesar das diferenças que os envolvem. 

 A investigação realizada por Vigotski (2010, p. 524) destaca que, a priori, havia a 

crença de que o caminho do desenvolvimento do conceito científico repetia basicamente o 

caminho do desenvolvimento dos conceitos cotidianos, ou seja, acreditava-se que o conceito 

surge com algumas variações na experiência cotidiana. E também de que o conceito 

“corriqueiro” (cotidiano) efetivamente se transformava no conceito científico, era assimilado 

ou sugerido, ou seja, chegava “à cabeça da criança a despeito do desenvolvimento”.  

O autor refuga tais proposições afirmando que, na verdade, “os conceitos científicos se 

desenvolvem na criança de modo diferente do que se desenvolvem os espontâneos e por 

outras vias” (VIGOTSKI, loc. cit.). Assim, tais conclusões servem de referência para a 

discussão proposta neste trabalho.  

Os conceitos cotidianos se desenvolvem com a ajuda dos adultos e do meio social, 

porque a aprendizagem não começa na idade escolar, do mesmo modo que o conceito 

científico não começa e não surge de algum campo desconhecido. Para exemplificar, Vigotski 

(2010, p. 525) diz que, “se na aula a criança ouve falar de água ou gelo, antes ela já sabia 

alguma coisa a respeito”. Assim, esta tese propõe tratar do conceito de lugar para além de sua 

condição empírica entre as diversas disciplinas escolares. Considera o lugar, antes de tudo, 

como elemento do raciocínio geográfico, que está presente no dia a dia dos alunos e, por isso, 

contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia. Em outras palavras, entende-se, aqui, o lugar como um referencial teórico e 

cotidiano para a compreensão do pensamento espacial, como categoria que é uma dimensão 

da realidade. Por esse viés, o presente estudo está centrado no processo de ensino e 

aprendizagem no que concerne à construção de conceitos geográficos. 

 Para legitimar o argumento exposto, esta discussão encontra fundamento nos estudos 

de Cavalcanti (2012, p. 162), professora e pesquisadora na área do ensino de Geografia que 

vem trabalhando com as orientações vigotskianas há alguns anos. A referida autora afirma 

que o nível de abstração e generalização no processo de formação dos conceitos cotidianos é 

“ascendente”, constituído a partir de experiências, mas de uma forma ainda não consciente, e 

“ascendendo” para um conceito conscientemente definido. Os conceitos científicos surgem de 

modo contrário, posto que seu movimento é “descendente”. Inicia-se com uma definição 

verbal e aplicações não espontâneas e, posteriormente, adquire um nível de concretude, 

impregnando-se na experiência. Segundo Cavalcanti (2012), essas formulações são 

importantes quando o objetivo é a formação de conceitos no ensino, em função da 
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consideração de que dos conceitos cotidianos dos alunos e da ascensão deles ao nível dos 

conceitos científicos pode se constituir uma tarefa própria da mediação didática. 

 De acordo com as reflexões apresentadas por Cavalcanti (2012), as quais são 

embasadas em Vigotski (2000, 2007, 2010), esta tese busca analisar a categoria lugar como 

mediação didática peculiar ao processo de ensino e aprendizagem em Geografia. O objetivo, 

como já referido anteriormente, é a própria análise da mediação didática para a aprendizagem 

geográfica. Parte-se do pressuposto de que a categoria lugar, possuidora de características 

próprias do cotidiano e do espaço vivido dos sujeitos, pode ser considerada, para além de um 

referencial teórico, um conceito cotidiano capaz de dar maior significado aos conceitos 

científicos. 

 Não se pretende absolutizar as diferenças e/ou semelhanças entre os conceitos 

cotidianos e científicos, uma vez que há aspectos comuns entre eles no que concerne às vias 

de desenvolvimento desses conceitos. Contudo, persiste o entendimento de que o 

desenvolvimento dos conceitos científicos segue o caminho oposto ao que segue o 

desenvolvimento do conhecimento cotidiano, conforme afirma Vigotski (2010). Como 

exemplo, cite-se a situação em que uma criança já conhece algo e formulou um conceito dele, 

mas ainda tem dificuldade de dizer o que representa esse conceito na sua totalidade. Vale 

lembrar que o conceito científico surge exatamente com a definição verbal, mediante 

operações a ela vinculadas. Apesar dessa contraposição, ambos os processos de 

desenvolvimento dos conceitos cotidianos e científicos estão internamente interligados da 

maneira mais profunda. Estão interligados, conforme conclui Vigotski (2010), porque o 

desenvolvimento dos conceitos cotidianos deve atingir certo nível para que a criança possa 

assimilar em linhas gerais os conceitos científicos.  

Seria possível afirmar que, com o conhecimento cotidiano do espaço, vivido e 

experienciado, o aluno vai para a escola com uma série de saberes ou conhecimentos capazes 

de promover uma significativa construção dos conhecimentos científicos? 

Acredita-se que essa resposta seja afirmativa, afinal, ao chegar à sala de aula, o aluno 

traz consigo uma série de saberes adquiridos em seu cotidiano, a partir de suas experiências 

diárias. A utilização dessa “bagagem” perpassa um interessante caminho metodológico, 

abrindo espaço para problematizações e questionamentos, com o nítido intuito de permitir que 

os alunos se mobilizem para pensar, refletir e buscar respostas. Esse entendimento reforça a 

importância dos conhecimentos cotidianos para o ensino de Geografia, a fim de que se 

construa o conhecimento científico de forma mais significativa para o aluno. Nesse sentido, o 

entendimento é o de que o processo de ensino e aprendizagem se realiza a partir de 
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problemas, dificuldades. Logo, pode-se firmar que esses dois tipos de conceitos não estão no 

mesmo nível de desenvolvimento. De acordo com Vigotski (2010, p. 538), “havendo os 

respectivos momentos programáticos no processo de educação, o desenvolvimento dos 

conceitos científicos supera o desenvolvimento dos espontâneos”. É no campo dos 

conhecimentos científicos que se encontra o nível mais elevado de pensamento.  

E, assim, Vigotski (2010) se pergunta: o que ocorre na transformação dos conceitos 

espontâneos em científicos? Sua resposta é conclusiva: 

 

[...] todo conceito científico deve apoiar-se em uma série de conceitos 
espontâneos que germinam até chegar à escola e transformá-los em 
científicos. Nos termos mais gerais, pode-se dizer que o conceito espontâneo 
se transforma em uma nova parte do seu desenvolvimento. A criança o 
conscientiza, ele se modifica na estrutura, ou seja, passa à generalização de 
um tipo mais elevado no aspecto funcional e revela a possibilidade das 
operações, dos signos que caracterizam a atividade do conceito científico. 
(VIGOTSKI, 2010, p. 539-540).  

   

Na linha de pensamento aqui adotada, defende-se que o conceito cotidiano pode e 

deve ser considerado no processo de ensino e aprendizagem, pois o jovem estudante possui 

em sua bagagem uma série de saberes capazes de germinar e de se transformar em conceitos 

científicos. Vale lembrar que os conceitos científicos se apoiam em uma série de informações 

anteriormente adquiridas ou, até mesmo, em outros conceitos já assimilados. É inevitável, 

portanto, pensar o conceito de lugar no ensino de Geografia. E sua formação ocorre com a 

experiência fenomênica dos alunos, a partir de seus próprios locais da vida cotidiana.  

O estudo do lugar, pensado como referência do conhecimento empírico, dos conceitos 

cotidianos, permite, inicialmente, a identificação e a compreensão da Geografia de cada um. 

A reflexão sobre o lugar, as implicações ou a significação desse lugar e a compreensão de que 

outros lugares são diferentes exigem que o aluno desenvolva determinados pensamentos 

espaciais e que tenha informações objetivas do seu e de outros lugares. Daí a importância da 

consideração dos conceitos cotidianos para o amadurecimento e transformação em conceitos 

científicos. 

De acordo com esse entendimento, Cavalcanti (2012) propõe como meta para o ensino 

de Geografia o desenvolvimento de conceitos cognitivos por meio da ação mediativa. Para 

assimilação dos conteúdos, é necessária a formação de conceitos geográficos, compreendidos 

como as formas mais elaboradas do pensamento dessa ciência. A autora reafirma que a 

mediação da atividade cognitiva relaciona-se com a preocupação com o aluno, enquanto 
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sujeito ativo do processo de conhecimento, premissa presente nas atuais reflexões sobre o 

ensino de Geografia.  

Por conseguinte, conclui-se que o aluno poderá, em um ensino que promova a 

formação de conceitos, adquirir recursos mentais que lhe permitam compreender o espaço 

geográfico a sua volta, sendo capaz de entender toda sua complexidade, seus conflitos e 

contradições a partir da análise de sua forma, de seu conteúdo e de sua historicidade. 

Cavalcanti (2012, p. 163) reitera que, “compreendendo seu lugar e os territórios formados em 

suas proximidades, como uma espacialidade, o aluno terá uma convicção de que aprender 

elementos do espaço é importante para compreender o mundo, pois ele é uma dimensão 

constitutiva da realidade”. 

Nessa perspectiva, o objetivo da Geografia escolar não está restrito à transmissão de 

conteúdo para informação do aluno. A finalidade do ensino de Geografia, nessa visão, é 

trabalhar esses conteúdos em prol do desenvolvimento de um modo de pensar e agir 

geográficos. É papel da escola e das aulas de Geografia formar um pensamento conceitual que 

permita uma mudança na interação do sujeito com o mundo, afinal a aprendizagem é um 

importante instrumento mediador da relação desse sujeito com o mundo em que está inserido. 

Em conformidade com as orientações de Vigotski, Cavalcanti (2012, p. 169) retoma a 

ideia de que “a formação de conceitos pressupõe encontro e confronto entre conceitos 

cotidianos e conceitos científicos”. Isso direciona um olhar privilegiado para a Geografia 

cotidiana dos alunos, pois é no “encontro/confronto” dos saberes cotidianos com os saberes 

científicos que se tem a possibilidade de reelaboração e maior compreensão do espaço vivido. 

Conforme mencionado, as orientações vigotskianas têm ganhado espaço na reflexão sobre o 

ensino de Geografia. Assim como Cavalcanti, outros professores e pesquisadores têm se 

pautado nos aportes teóricos e metodológicos de Vigotski, como Couto (2006) e Richter 

(2011), por exemplo.  

Couto (2006, p. 79) destaca que, embora não se ensinem conceitos diretamente, o 

aprendizado escolar permite desenvolver “as habilidades intelectuais que tornam consciente o 

próprio ato de pensar, como, por exemplo, a atenção voluntária, a memória lógica, a 

capacidade de diferenciação, a classificação, a análise, a síntese, a abstração”. Todos esses são 

elementos indispensáveis para a construção de conceitos. Nessa perspectiva, o autor retoma 

um fato importante da concepção vigotskiana: “para iniciar o processo de formação de 

conceitos, é necessário confrontar o estudante com algum problema possível de ser resolvido 

com a aquisição de novos conceitos” (COUTO, 2006, p. 86). Assim, pode-se iniciar o 

processo de ensino e aprendizagem mediante uma tarefa ou problema que incentive a 
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necessidade de introduzir novos conceitos em seu desenvolvimento, ou seja, que a solução do 

problema possa ser realizada de forma gradual. O autor reitera que, desse modo, para se 

constituir uma proposta pedagógica, o processo de construção de conceitos deve ter início 

com desafio e contar com atividades que promovam a utilização dos recursos mediadores da 

percepção e da palavra por parte dos alunos.   

 No que se refere à palavra, de acordo com a teoria de Vigotski, vale ressaltar sua 

importância em relação direta com a linguagem, na formação dos conceitos. Entendida, 

segundo Richter (2011, p. 67), como “mediação pela qual os conceitos podem ser usados 

pelos indivíduos em suas interpretações a respeito do mundo em que vivem”, a palavra tem 

uma função diferenciada. O autor desdobra sua argumentação afirmando que o conhecimento 

produzido pelo ser humano encontra-se organizado em expressões que são conhecidas como 

palavras que, por sua vez, representam uma síntese na compreensão de determinado elemento 

do contexto social.  

 A palavra, assim como a linguagem, são signos (atividade interna) que combinados 

com as ferramentas (atividade externa) formam a atividade mediadora (capacidade de usar 

algo como mediação). Para este estudo, é pertinente ressaltar a própria Geografia como 

instrumento simbólico na mediação do sujeito com o mundo, considerando que essa mediação 

envolve uma relação sujeito-objeto e que essa relação é contraditória. Em síntese, a mediação 

é o processo que promove a relação do homem com o mundo (Geografia) e outros homens, é 

um processo, em primeira instância, social, e os conceitos são construídos socialmente, para 

só então serem internalizados, modificados e aplicados na vida prática. 

 As elaborações teóricas apresentadas e discutidas no segundo capítulo deste trabalho 

fundamentaram o aporte necessário a uma possível compreensão do problema desta pesquisa, 

qual seja: de que modo a categoria lugar contribui para uma mediação didática desejável para 

o processo de ensino e aprendizagem em Geografia? Defende-se a tese de que o lugar, além 

de ser referência empírica das diversas disciplinas escolares, é elemento do raciocínio 

geográfico e, por isso, contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino 

e aprendizagem em Geografia. 

 Entende-se, aqui, o lugar como um referencial teórico para a construção de um 

pensamento espacial, sendo essa categoria uma dimensão da realidade. Desse modo, no 

presente estudo, o processo de ensino e aprendizagem está centrado na formação do raciocínio 

geográfico, que é possível a partir da formação de conceitos próprios dessa ciência. 
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2.3 Mediação didática no ensino de Geografia: dificuldades/facilidades na construção de 

conhecimentos 

 

 Este capítulo, até o momento, tratou da compreensão do conceito de mediação na 

Teoria Histórico-Cultural, pautando-se nos estudos vigotskianos. Também destacou a 

importância da mediação didática para a aprendizagem geográfica. Daqui para frente, busca-

se uma melhor compreensão acerca dos indícios ou apontamentos que evidenciem as 

dificuldades e/ou facilidades na construção do conhecimento geográfico por meio de uma 

mediação didática desejável ao ensino de Geografia. 

 Cabe fazer uma importante ressalva: os sujeitos desta pesquisa não são crianças. Trata-

se de jovens que já possuem conceitos científicos formulados sobre vários temas, razão por 

que se diferenciam, de certa forma, dos sujeitos analisados por Vigotski. 

 Diante do exposto, chama-se a atenção, em primeiro lugar, para as contribuições da 

mediação, utilizando-se, para isso, como referência, Tebár (2011). Esse autor destaca alguns 

critérios da mediação que interessam para esta pesquisa: intencionalidade e reciprocidade; 

significado; sentimento de capacidade; regulação e controle da conduta; conduta 

compartilhada; individualização e diferenciação psicológica; busca, planejamento e conquista 

de objetivos; mudança; conhecimento do ser humano com entidade mutável; busca de 

alternativas otimistas; sentimento de pertencimento a uma cultura.  

 Esses critérios são destacados com o objetivo de evidenciar alguns indícios positivos e 

“facilitadores” da ação mediadora. Durante todo o trabalho realizado nas escolas-campo, em 

especial na atividade de intervenção didática, foi possível trabalhar esses critérios da 

mediação na tentativa de construir um conhecimento geográfico significativo, a começar pela 

intencionalidade e reciprocidade: “a intencionalidade é expressa criando-se um sentimento de 

empatia, confiança e competência no sujeito, mas ao mesmo tempo despertando envolvimento 

e desejo de conquista das metas propostas” (TEBÁR, 2011, p. 191). Parte-se do pressuposto 

de que, se o aluno conhece os objetivos e metas, o mediador assegura a reciprocidade. Com 

base nesse entendimento, realizou-se uma intervenção didática e esta será mais bem 

explicitada no Capítulo 4 desta tese. 

 O significado, por sua vez, foi o critério central na proposta da ação mediadora, pois se 

considera que é o determinante pulsador do processo de mediação. Os fatores motivação e 

afetividade levam o outro a compreender nossos atos e, desse modo, o estudante deve 

perceber o significado e os valores de todo ato educativo. 
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 A mediação tem como eixo central três critérios basilares: o significado; 

intencionalidade/reciprocidade; e a aplicação (transcendência). Os outros critérios 

mencionados são resultado de um encaminhamento metodológico baseado nesses eixos 

norteadores e mediadores. Com base nesse entendimento, a utilização desses critérios 

reafirma que esta tese foi formulada com o intuito de promover não uma aprendizagem 

associativa, e sim construtiva. Para isso, ressalta-se que o sujeito, aqui, é reconhecido como 

um ser dinâmico e produtivo, jamais estático e reprodutivo; a mudança e a transformação são 

internas, pois se acredita na tomada de consciência; a natureza da mudança deve ser 

qualitativa e não apenas quantitativa, e a aprendizagem pressupõe ressignificação e não 

associação pura. 

 O paradigma mediador promove uma mudança metodológica e essa mudança 

metodológica pode ser pautada em parâmetros para a ação educativa, como apresenta Tebár 

(2011, p. 223): 

 

[...] 
- estar ciente dos conhecimentos prévios dos alunos e permitir que estes 
exerçam uma participação ativa, formulem perguntas e elaborem todo tipo 
de projeção com os novos conteúdos; 
- dar oportunidade para os alunos exercitarem suas competências de forma 
autônoma. Deve haver plasticidade de intervenção diferenciada do professor, 
segundo as necessidades e os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos;  
- criar um clima de confiança, segurança, afeto e respeito mútuos que 
propicie uma comunicação fácil e eficiente na sala de aula; 
- organizar e planejar as sequências didáticas que permitam a previsão dos 
objetivos e meios para se alcançar as metas propostas; 
- ajustar a estrutura de cada tarefa às possibilidades de cada aluno; 
- observar e conhecer o processo que permita assegurar um alto nível de 
participação dos educandos. A construção pessoal da criança desponta no 
âmbito das relações sociais que ela estabelece com outras pessoas e, no caso 
da escola, com seus colegas e o professor.    

 

 Os elementos destacados sobre os critérios da mediação e a apresentação dos 

paradigmas para uma ação educativa mediadora se constituem como aportes ilustrativos do 

que foi realizado nesta tese. Esses elementos possibilitam a mediação, porém a sua não 

utilização dificulta ou impossibilita o trabalho docente para um aprendizado significativo e 

consciente por parte dos estudantes. 

 As dificuldades/facilidades na construção de conhecimentos, a partir da mediação 

didática no ensino de Geografia, serão expostas de forma mais clara nos próximos capítulos. 

Entretanto, desde já, faz-se necessário ressaltar um conceito imprescindível para a elaboração 
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deste trabalho – a “zona de desenvolvimento proximal” como base para o ensino –, pautando-

se na perspectiva vigotskiana. 

 A zona de desenvolvimento proximal é uma ferramenta analítica para avaliação do 

desenvolvimento dos alunos em conexão com a escolarização. “A zona de desenvolvimento 

proximal de Vigotski conecta uma perspectiva psicológica geral sobre o desenvolvimento da 

criança com uma perspectiva pedagógica com o ensino, [...] o desenvolvimento psicológico e 

o ensino são socialmente enquadrados” (HEDEGAARD, 2002, p. 199). Dentro de seus 

limites, as crianças são capazes de reproduzir ações que ultrapassam suas competências, 

através da imitação. No entanto, quando suas ações são acompanhadas e direcionadas por 

adultos, elas se saem muito melhor do que se deixadas sozinhas. É justamente nessa diferença 

entre o nível de tarefas resolvidas com a orientação de um adulto e o nível de tarefas 

resolvidas de modo independente pelas crianças e jovens que se encontra a zona de 

desenvolvimento proximal. Ainda de acordo com a autora, a principal característica do ensino 

é que ele cria a zona de desenvolvimento proximal, estimulando uma série de processos 

internos de desenvolvimento, por isso, este conceito é um instrumento necessário para o 

planejamento do ensino e explicação de seus resultados.  

 Esse entendimento leva a concluir que os conceitos cotidianos são desenvolvidos 

numa relação dialética com os conceitos científicos, que são mediados pelo ensino, pelo 

professor e outros instrumentos de mediação. Entretanto, se os conceitos científicos não forem 

inseridos e confrontados com os cotidianos, todo o desenvolvimento da criança será afetado. 

Com isso, retoma-se a pergunta que norteia este estudo: de que modo o conceito de lugar 

contribui para uma mediação didática desejável para o processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia? 

 O lugar, além de ser referência empírica das diversas disciplinas escolares, perpassa 

elementos do conhecimento cotidiano, do espaço vivido e experienciado. É elemento do 

raciocínio geográfico e, por isso, contribui para uma mediação didática desejável para o 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia. O lugar, assim, é um referencial teórico 

para a construção de um pensamento espacial, uma categoria que é uma dimensão da 

realidade. E a mediação promove o encontro e o confronto entre conhecimentos científicos e 

conhecimentos cotidianos. 
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CAPÍTULO 3 

AS PRÁTICAS COTIDIANAS DE SE ENSINAR E 

APRENDER GEOGRAFIA 
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Este capítulo tem a finalidade de tecer um panorama geral sobre a metodologia 

abordada neste trabalho. Vale ressaltar que, pelo fato de ser um estudo que objetiva analisar a 

categoria lugar como mediação didática peculiar ao processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia, no Ensino Médio de duas escolas da Rede Pública de Goiânia, esta investigação se 

integra em um estudo de caso, tendo como método de pesquisa a observação participante, que 

foi realizada mediante uma abordagem qualitativa. Na tentativa de alcançar esse objetivo, 

buscou-se descrever os processos pedagógicos didáticos que ocorreram em aulas de Geografia 

do Ensino Médio, no âmbito da observação, que permitiram, ou não, aos alunos, a construção 

do conhecimento geográfico. 

A pesquisa qualitativa, nas últimas décadas, vem se consolidando como aporte 

metodológico nas mais diversas áreas do conhecimento. Essa opção metodológica está 

presente em muitas investigações científicas, mas pouco se fala da relevância da pesquisa 

qualitativa, “do por quê e como fazê-la”. Daí a necessidade de elucidar a pertinência dessa 

abordagem para o desenvolvimento deste estudo. A pesquisa qualitativa possui particular 

relevância para o estudo das relações sociais, em virtude da diversidade e pluralidade das 

esferas de vida. As rápidas mudanças sociais e as consequentes diversificações das práticas 

humanas fazem com que os pesquisadores, cada vez mais, se deparem com novas realidades. 

Nesse sentido, Flick (2009) destaca a grande diversidade cultural, de estilos e formas de vida 

que se inscrevem nos diferentes ambientes em que estão ocorrendo as mais diversas práticas 

sociais, exigindo uma nova sensibilidade para o estudo empírico dos mais diversos objetos de 

análise.  

Os pesquisadores qualitativos, de acordo com Flick (2009, p. 20), “estudam os 

conhecimentos e as práticas dos participantes [...] levam em consideração os pontos de vista, e 

as práticas no campo são diferentes devido às diversas perspectivas e contextos sociais a eles 

relacionados”. Os métodos qualitativos permitem uma comunicação do pesquisador em 

campo, garantindo que ele seja parte integrante e construtora da produção do conhecimento. A 

subjetividade dos sujeitos envolvidos nesse tipo de pesquisa os torna parte do processo de 

investigação. Nesse sentido, ressalta-se a reflexão do pesquisador sobre suas próprias atitudes 

e observações em campo, escolhas metodológicas, procedimentais, impressões. As atitudes, 

sentimentos e escolhas “tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte da interpretação e 

são, portanto, documentadas em diários de pesquisa”, conforme afirma Flick (2009, p. 25). 

O caminho metodológico adotado para o desenvolvimento de uma pesquisa exige um 

trabalho de percepção e reflexão, por isso considera-se que a abordagem qualitativa teve, 
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primordialmente, uma função mediadora na trajetória metodológica da tese. Essa afirmação se 

deve ao fato de que houve mudanças significativas nos caminhos escolhidos para investigar o 

objeto de estudo desta pesquisa. A investigação se deu em duas escolas da Rede Pública de 

Ensino de Goiânia, em momentos diferentes. Na primeira experiência, a partir da reflexão do 

investigador acerca de suas próprias atitudes, observações, escolhas metodológicas e 

impressões, puderam-se constatar lacunas; avaliou-se que a pesquisa empírica não conseguiu 

responder aos objetivos e às questões preestabelecidas, por isso sentiu-se a necessidade de 

reformular o planejamento metodológico, na tentativa de superar os limites encontrados no 

trabalho com a primeira escola e com isso obter melhores resultados na segunda escola.  

A abordagem metodológica adotada neste trabalho pressupõe uma familiaridade com a 

esfera, o cenário da vida a que se propõe estudar. De acordo com a natureza do objeto e das 

considerações metodológicas discutidas anteriormente, propus-me a trabalhar em duas 

Escolas Públicas, aqui nomeadas de Escola A e Escola B, com um grupo constituído por dois 

professores identificados como Professor 1 e Professor 2, e seus alunos dos 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Médio. A escolha das escolas e dos professores foi feita a partir de contatos 

preestabelecidos com alguns profissionais. Essa escolha teve como critério a regularidade do 

trabalho do professor e da escola. Os professores escolhidos possuem Licenciatura em 

Geografia e trabalham, atualmente, apenas com essa disciplina. São professores que aceitaram 

participar da pesquisa, dispondo-se a fornecer informações sobre seu trabalho e seus saberes, 

o que também constitui os critérios para a seleção desses profissionais. 

A primeira etapa da coleta de dados teve início no primeiro semestre letivo de 2011, 

com o acompanhamento do trabalho do Professor 1, totalizando trinta aulas observadas em 2º 

e 3º anos do Ensino Médio. Após o período de observações, foi realizada a intervenção 

didática, somando um total de quatro aulas ministradas. Essa primeira etapa foi concluída com 

uma entrevista semiestruturada, em que o professor respondeu a algumas questões que 

contemplam os objetivos desta pesquisa, analisando não somente a sua prática, mas também a 

minha, ao me inserir como professora na intervenção didática. A segunda etapa do 

levantamento de dados se iniciou no primeiro semestre de 2012, com algumas visitas à escola. 

No segundo semestre do mesmo ano, iniciou-se o acompanhamento do trabalho do Professor 

2, totalizando dez aulas observadas em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio. Assim como 

na primeira etapa, após o período de observações, foi realizada a intervenção didática, 

somando um total de dez aulas ministradas. No momento da realização da intervenção 

didática na Escola B, incluiu-se como procedimento metodológico a aplicação de um 
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questionário para os alunos responderem. A segunda etapa foi concluída, assim como na 

primeira, com uma entrevista semiestruturada com o professor. 

 A metodologia aplicada e vivenciada viabiliza evidências para pensarmos aspectos 

próprios do objeto de estudo relacionados à escola e à sala de aula, assim como os principais 

agentes inseridos nesse ambiente: professores e alunos. Essa viabilidade se dá a partir dos 

procedimentos metodológicos empregados, quais sejam: observação direta de aulas, aplicação 

de questionários, intervenção didática e entrevista semiestruturada.  

Dentre esses procedimentos ressalta-se a importância da observação para a pesquisa 

qualitativa, uma vez que, normalmente, alega-se que a observação permite ao pesquisador 

descobrir como algo efetivamente funciona ou ocorre. Como o objetivo deste estudo é ir além 

das constatações de funcionamento e ocorrência dos fatos, adota-se um tipo de observação 

específico: a observação participante, método de pesquisa mais utilizado na abordagem 

qualitativa. As principais características desse método dizem respeito ao fato de o pesquisador 

“mergulhar de cabeça no campo” (FLICK, 2009, p. 207), observando como membro, devendo 

influenciar o que é observado graças à sua participação. 

A observação participante, segundo Flick (2009), representa uma lógica e um processo 

de investigação ilimitado, flexível, oportunista, e requer a redefinição constante daquilo que 

se apresenta como problemático, pois se baseia em fatos concretos da existência humana. 

Amparada por esse método de pesquisa, esta tese se redefiniu a partir da coleta insuficiente de 

fatos, estabelecendo, assim, novos mecanismos de coleta, análise e interpretação de dados, 

que serão apresentados e discutidos mais claramente ao abordar a problemática da Escola B. 

De acordo com Vianna (2007), um dos principais aspectos da observação participante 

é que o pesquisador, de fato, mergulha no campo, observa segundo a perspectiva de um 

membro integrante da ação e também influencia o que observa graças à sua participação. O 

autor ressalta que esse tipo de observação deve ser entendido como um processo, em que o 

pesquisador deve ser cada vez mais um participante e obter acesso ao campo de atuação e às 

pessoas. A observação participante, ainda segundo Vianna (2007), deve, aos poucos, se tornar 

cada vez mais concreta e centrada em aspectos que são essenciais para responder às questões 

da pesquisa. 

Para ilustrar tal procedimento metodológico, utilizo a perspectiva de Spradley (1980 

apud VIANNA, 2007), que distingue a observação participante em três fases: 

 

Observação descritiva: o observador adapta-se ao campo de estudo e faz 
descrições não-específicas, que se destinam a dar uma idéia geral da 
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complexidade do campo de estudo e a desenvolver, simultaneamente, 
perguntas concretas para a pesquisa, abrindo novas perspectivas para o 
trabalho; Observação centrada: a perspectiva se estreita em relação ao 
processo e aos problemas mais essenciais para as questões da pesquisa; 
Observação seletiva: ao se aproximar o fim da pesquisa, a coleta de dados 
centra-se em novas questões e exemplos para tipos de práticas e processos 
encontrados na segunda fase da observação. (Grifo nosso).  

 
 

 A ilustração a partir das fases da observação participante, apresentada na citação, é 

pertinente ao que foi realizado no processo de pesquisa. Nas primeiras aulas, foram feitas 

observações descritivas. Houve um período de adaptação ao campo de estudo, em que eram 

redigidas descrições não específicas em diários de campo. Nessa fase inicial, procurou-se 

tomar nota de tudo o que estava ao alcance dos olhos e demais sentidos. Com o passar dos 

dias, buscou-se desenvolver estratégias concretas para alcançar os objetivos da pesquisa, para 

isso, a observação passa a ser centrada; o olhar e os sentidos se direcionaram para os 

processos e problemas mais essenciais para as questões da pesquisa. Por fim, a observação se 

torna seletiva, centrando-se em soluções, exemplos, propostas para os tipos de práticas e 

processos encontrados na observação, aqueles que são basilares para o desenvolvimento da 

tese.  

 Percorrer essas três fases da observação participante não é tarefa fácil para o 

pesquisador, afinal, as observações confrontam-se com a limitação observacional do 

investigador, conforme argumenta Flick (2009), uma vez que nem todos os aspectos de uma 

situação podem ser compreendidos ao mesmo tempo. Nossa capacidade de memorização e 

reprodução, de fato, pode ser bastante limitada, por isso a importância das anotações dos 

eventos sociais que se testemunham, de modo que os fatos sejam tipificados, recuperados e 

reconstruídos. 

O olhar é um ato de sensibilidade, muitas vezes inconsciente e intuitivo, permitindo às 

pessoas caminhar pelo cotidiano. Nas palavras de Guasch (2002, p. 10): “Contemplar la 

realidad significa dejarse penetrar por la imagen. Contemplar es poner al servicio de la 

imagen todos los sentidos hasta el punto de ser uno con aquello que se mira”. Mas, por outro 

lado, observar é também um tipo de olhar, é um ato de vontade consciente, que seleciona uma 

dimensão da realidade para ver algo. As observações realizadas para a efetivação dessa tese 

tiveram como objetivo essas duas dimensões: o olhar daquele que contempla, repleto de 

sensibilidade, inconsciência e intuição, chegando, às vezes, a se ver parte de seu objeto de 

estudo, e o olhar daquele que precisa ver algo, que tem consciência, vontade e 
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intencionalidade, que seleciona recortes da realidade para lançar seu mais atento olhar ao 

cotidiano experimentado.  

Analisar a observação participante é analisar o subjetivo, afinal escrever sobre ela é 

escrever sobre a participação, o que, por sua vez, envolve a presença de uma pessoa em 

determinado grupo, e a permanência e sucesso na atividade vão depender da aceitação do 

grupo, que pode acolher ou refutar. Como exemplo disso, demonstrarei mais adiante a 

diferença dos trabalhos realizados em turmas que tiveram maior ou menor aceitação. Essa 

aceitação, como afirma Guasch (2002), está relacionada ao conhecimento das normas que 

regulam a interação social de determinado grupo; é preciso respeitar a lei e a hospitalidade. O 

problema da participação pode se resolver adequando-se à realidade social do grupo estudado.  

Quando o grupo estudado é uma sala de aula, habitada por jovens que estabelecem 

seus limites e regras entre si e na relação com o professor, torna-se difícil para o pesquisador 

participante inserir-se e ser aceito nesse “contrato”, muitas vezes, negociado ou imposto por 

esses sujeitos. É preciso começar a observar, acompanhar, compartilhar e participar, assim a 

vida cotidiana converte-se no meio natural em que se realiza a investigação.  

No momento em que a vida cotidiana da escola e da sala de aula converte-se em um 

meio natural de investigação para o observador participante, ele terá condições de analisá-la a 

partir de seu objeto de estudo, no caso desta pesquisa, como práticas cotidianas do ensinar e 

aprender Geografia, conforme discorro no próximo item.  

  

3.1 A escola e a prática cotidiana do ensino e aprendizagem em Geografia 

 

O ambiente escolar é parte fulcral ao desenvolvimento deste estudo, cuja finalidade 

prioritária é compreender o lugar para além de uma referência empírica das diversas áreas. O 

lugar é um elemento para o raciocínio geográfico e contribui para uma mediação didática 

desejável ao processo de ensino e aprendizagem em Geografia. É, também, uma dimensão da 

realidade e, por essa razão, considera-se o cotidiano da escola e da sala de aula como lugar 

por excelência, ou seja, o cotidiano imediato de alunos e professores. 

 A escola e a sala de aula são partes integrantes da formação dos saberes e práticas 

cotidianas de professores e alunos, uma vez que se constituem como palco de atuação desses 

sujeitos no processo de ensino. Por isso, a importância de se analisar e de se produzir, a partir 

dessa análise, uma compreensão do funcionamento e dinâmica interna da escola e da sala de 

aula, sabendo-se que a escola é uma instituição portadora de cultura e regras próprias, que se 
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refletem cotidianamente na sala de aula. É nesse sentido que se busca um maior entendimento 

acerca dos processos relacionais e burocráticos da “instituição escolar”.  

Alunos e professores vão para a escola com características culturais vinculadas ao seu 

bairro, à sua família, até porque, em cada indivíduo, existem diferenças culturais de diversas 

naturezas e, dentro da escola, essas divergências são problemáticas, visto que geram conflitos 

de comportamento, aprendizado e interesses. Com isso, a importância de se trabalhar a 

valorização da cultura dos jovens escolares que promovem as diferenças culturais em sala de 

aula ganha força. Na perspectiva da identidade, cada indivíduo e cada mente é um universo. 

 

Escola A 

  

 Um pouco antes das sete horas da manhã inicia-se um pequeno movimento de 

chegada dos alunos na escola. Esse movimento vai ganhando força na medida em que o 

relógio se aproxima cada vez mais das sete horas. Eles chegam de todos os lados, alguns de 

carro, levados até a escola por familiares, muitos chegam em vans escolares, outros tantos de 

ônibus coletivo e a pé.  

 A escola representa um reduto seguro. Os alunos não se reúnem do lado de fora. 

Assim que chegam, já adentram o ambiente escolar. Os pátios e corredores se tornam pontos 

de encontro. Começam os burburinhos. Alguns conversam em grupos, outros preferem a 

privacidade própria de um casal. Muitos se espalham sozinhos desenhando em seus cadernos 

ou lendo algo, sentados em um banco. A estrutura física da escola permite o distanciamento, 

se assim for o desejado. Mas, ao sinal do primeiro toque da sirene os alunos, 

espontaneamente ou não, dirigem-se para as salas de aula. A maioria caminha sem 

resistência, mas os grupinhos de moças e rapazes que conversam animadamente resistem ao 

início das atividades. 

 São sete horas. A agitação, o movimento, toma conta da escola. É possível caminhar 

entre negros, brancos, homens, mulheres, todos ainda jovens, aparentado idades que variam 

entre 12 e 16 anos. Vestem-se e portam-se da forma mais variada. Meninas com saias 

compridas e cabelos longos, rapazes vestidos de negro, moças já mulheres se vestem com um 

jeans apertado e usam sua criatividade para “melhorar” aquele uniforme largo em seu 

corpo. Mas não é possível traçar uma disputa com o jeans e o all star, que ilustram o visual 

jovem. 

 A escola é grande, possui uma área verde que circunda todo o prédio, o que lhe dá 

uma aparência agradável e de certa liberdade. Os alunos circulam, caminham, brincam, se 
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escondem. São duas entradas, uma para os alunos e outra para os professores. Os alunos 

entram por um estreito portão de ferro, caminham por um longo corredor ao ar livre, 

chegando, então, ao pátio coberto da escola, que dá acesso ao pavilhão das salas de aula. 

 Os muros da escola, claramente delimitando fronteiras, estabelece uma diferença 

daquilo que está do lado de fora para o que será encontrado e vivenciado do lado de dentro, 

como se os alunos e professores, ali, devessem desempenhar papéis específicos próprios 

daquele universo, bem diferentes dos papéis que desempenham no universo cotidiano. 

      

Escola B 

 

 São sete horas da manhã e a escola dá o seu primeiro sinal, causando um movimento 

mínimo. Os alunos estão do lado de fora, reunidos em grupo. A conversa é animada, como se 

não se encontrassem há muito tempo. É como se todas as manhãs favorecessem um novo 

encontro, uma nova conversa, novos motivos para os sorrisos e diálogos ao pé do ouvido. Os 

casais namoram encostados no muro da escola. A resistência para adentrar o ambiente 

escolar é visível. Começam a ceder após o segundo sinal, quando os professores se 

direcionam desanimadamente para as suas salas de aula.  

 A resistência dos alunos é compreensível. O ambiente escolar não é nada convidativo, 

ocupa quase um quarteirão, cercado por muros e portões de ferro. Os grafites marcados nos 

muros da escola representam uma contra-racionalidade em relação ao que o espaço escolar 

representa para os alunos. Além do portão principal, existe outra entrada para os 

professores, que dá acesso à secretaria da escola. A tentativa de dividir o território escolar é 

perceptível, ilustrada por um grande portão de ferro desbotado, que é trancado com 

correntes e cadeados no horário do recreio, para que os alunos não importunem o espaço 

dos professores e funcionários, delimitando, assim, diferentes mundos de convivência no 

ambiente escolar.  

 Já por volta das 07h10 ou 07h15 os alunos movimentam-se nos corredores da escola 

tentando encontrar motivos para não entrar em sala de aula. Os corredores estão cheios, os 

professores em sala de aula, e a coordenadora pedagógica usa, com ênfase, sua voz firme e 

autoritária para dar um “motivo” para que os alunos entrem em sala. A cada intervalo de 

aula, ausência de professores ou nos menores motivos, os corredores ganham vida 

novamente, o trânsito de alunos é intenso. Caminhando por eles, sempre com olhares atentos, 

curiosos, é possível identificar jovens na faixa etária de 14 a 18 anos, que se misturam entre 

si com as mais diferentes características. Os skatistas passam pela turma do futebol sem 
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muita identificação. Já a turma do futebol tenta estabelecer uma relação mais próxima com 

as moças, principalmente aquelas que se vestem de forma provocante para ir à aula. 

 O concreto, o tom cinzento, os portões enferrujados, as correntes, os cadeados e a 

degradação fazem da escola um espaço que se assemelha a uma prisão, com limites precisos, 

desencadeando, muitas vezes, uma atitude de resistência por parte dos alunos e, até, dos 

professores.    

 

 As escolas, nesta tese, serão analisadas como espaço sociocultural, o que pressupõe 

uma atenção especial à cultura, lançando um olhar atento aos jovens escolares. A 

compreensão do ambiente escolar se dará a partir do dinamismo e das práticas cotidianas, para 

isso, buscam-se como referência básica, a priori, os estudos de Dayrell (1996), Bento (2009) 

e Libâneo (2008).  

Dayrell (2006), em seus trabalhos, procura resgatar o papel dos sujeitos na trama 

social que constitui a instituição escolar. Nesse sentido, ele destaca a escola como resultado 

de um conflito de interesses, que por um lado é estabelecida como uma organização oficial do 

sistema escolar e, por outro, são os sujeitos que criam suas próprias trajetórias e inter-

relações, fazendo da escola um processo constante de construção social. O conflito de 

interesses promove a resistência e a luta contra o poder estabelecido.  

 

Apreender a escola como construção social implica, assim, compreendê-la 
no seu fazer cotidiano, onde os sujeitos não são apenas agentes passivos 
diante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua 
construção, de conflitos e negociações em função de circunstâncias 
determinadas. (DAYRELL, 1996, p. 137). 

     

 Compreender a escola nessa perspectiva permite ampliar a análise educacional, pois se 

busca apreender os fatos e trajetórias reais, cotidianos, que se dão no interior do ambiente 

escolar, resgatando, assim, o papel do sujeito, na produção das práticas cotidianas sociais e 

escolares.  Nesse sentido, as observações diretas de aula, os relatos de professores e de alunos 

serviram de referência para destacar alguns aspectos econômicos, sociais, culturais e 

geográficos que foram observados nas escolas pesquisadas. Na tentativa de descrever alguns 

desses aspectos observados na escola A e na escola B, a pesquisa realizada por Bento (2009) 

sobre o ambiente escolar e a rotina da sala de aula, nas escolas da Rede Pública de Goiânia, 

constitui uma referência. A autora assegura que é possível comparar elementos comuns entre 

escolas da Rede Pública de Ensino de Goiânia. Com isso, pode-se afirmar que a maioria dos 

alunos matriculados, não somente nas escolas A e B, mas em outras escolas públicas, possui 
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uma história com a instituição escolar, pois, em muitos casos, estão lá desde a alfabetização. 

Outra parcela vem de diferentes escolas municipais ou estaduais. Uma quantidade ínfima é 

proveniente da rede privada. E, ainda, é possível identificar uma parcela de migrantes, como 

será apresentado posteriormente. 

Na escola A, os alunos, em sua maioria, são filhos de professores ou funcionários da 

escola e são provenientes de famílias de classe média baixa à classe média alta. Grande parte 

das famílias é moradora de bairros próximos à escola ou de bairros circunvizinhos. Isso dá à 

Escola A certa especificidade, pois a diferencia da realidade de outras instituições públicas de 

ensino, em que os alunos são filhos de famílias de classe média baixa à classe baixa, o que 

tende a acentuar o processo de exclusão e marginalização social de que essas escolas, muitas 

vezes, são vítimas. É o caso da escola B, em que os alunos, em sua maioria, pertencem a 

camadas populares da sociedade e residem em bairros distantes da escola (dado obtido a partir 

da aplicação de questionário, que será apresentado posteriormente).  

A Escola A possui certo prestígio na sociedade goianiense e, se comparada a essa 

realidade, a Escola B fica em desvantagem, pois é uma instituição de ensino vinculada à 

Secretaria de Educação do Estado de Goiás e, por esse motivo, está inserida na realidade das 

escolas estaduais, em sua maioria, deterioradas, vandalizadas, com infraestrutura precária, 

recursos didáticos limitados, quadro de profissionais incompleto (falta tradutor de libras, 

técnico de informática, profissionais de apoio a deficientes) e, não menos importante, 

desvalorização salarial dos professores e precarização de seu plano de carreira.  

Para se compreender mais amplamente o cotidiano de escolas públicas, a pesquisa de 

Bento (2009) precede e fundamenta algumas considerações aqui produzidas. A autora 

observou que, em grande parte das escolas públicas, muitos dos alunos, por estarem em faixa 

etária de produção econômica (fisicamente aptos ao trabalho), trabalham na economia 

informal, com serviços de baixa remuneração, para auxiliar na complementação da renda 

familiar. Esse é o caso da escola B, em que muitos alunos já estão inseridos no mercado de 

trabalho, exercendo funções mal remuneradas que, muitas vezes, não exigem escolarização, 

como por exemplo: serviços domésticos, manicure e pedicure, vendas, trabalho informal etc. 

Essa realidade não é muito comum na escola A. Os alunos, normalmente, dedicam-se a 

atividades de estudo durante todo o dia, pois se trata de uma escola que promove uma 

estrutura de tempo integral. Os discentes têm aula pela manhã e uma série de outras atividades 

durante o dia: aulas de reforço, aulas de francês, inglês e espanhol, além das opções de 

aprendizagem de instrumentos musicais.   
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Tanto na escola A como na escola B e demais escolas da Rede Pública de Ensino de 

Goiânia, é preciso considerar que o processo educativo está diretamente ligado a outros 

campos de influência da sociedade contemporânea. Com isso, não se pode deixar de elencar 

os problemas existentes no cotidiano escolar, como o uso de drogas, a violência, o 

consumismo, o individualismo, o abandono, o desemprego, a marginalização dos meios de 

produção e dos bens consumíveis. Esses fatores, muitas vezes, perpassam a vida dos alunos e 

acabam influenciando no processo educativo de forma direta, passando a ser objeto de 

preocupação para as escolas e professores. 

Parte dos alunos, sem dúvida, enfrenta uma realidade de conflitos cotidianos e precisa 

lidar com vários tipos de restrição. São alunos que lidam com a falta de acesso aos bens 

culturais, ao lazer e, muitas vezes, com a falta de convivência e orientação familiar, ou seja, 

existe uma deficiência em princípios e valores adquiridos a partir da experiência com a 

família. Uma vez que a diferença é inerente ao ser humano, na escola, ela é vivenciada com 

intensidade. Além de os alunos interagirem entre si, contam, ainda, com a influência cultural 

do professor que, ao ministrar suas aulas, expressa suas vivências. Toda essa realidade se 

funde no ambiente escolar, dentro de sala de aula, no horário do recreio ou de outros 

intervalos. Esses são elementos que constituem o ambiente escolar que acaba sendo a própria 

manifestação da cultura e, principalmente, da cultura juvenil.    

Olhar para a escola de maneira externa a ela remete a pensá-la como instituição 

burocrática regimentada por regras. “Do portão para fora” as escolas públicas se caracterizam 

como um espaço, na maioria das vezes, deteriorado, pichado, degradado, inserido em 

comunidades de baixa renda. Porém, é válido ressaltar a realidade vista “do portão para 

dentro”. No caso da Escola A, trata-se de um ambiente agradável, espaçoso, arborizado, com 

boa infraestrutura, em que a vida é passível de ocorrer com tranquilidade. Os alunos possuem 

salas de aula ventiladas, carteiras novas, banheiros higienizados, biblioteca, sala de 

informática, recursos didáticos diversos. Enfim, diferentemente de muitas realidades, pode-se 

afirmar que os aspectos físicos e estruturais da escola contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem que ela deve promover.  

Na escola B, o lado de fora se assemelha ao lado de dentro. Trata-se de um ambiente 

que expressa um tom de abandono. O espaço e a infraestrutura da escola são excelentes, 

porém mal aproveitados, por conta da degradação. A vegetação indesejada toma conta de 

parte da escola, invade a quadra de esporte inutilizada e cerca toda a outra quadra, que é 

coberta e ainda usada para as aulas de educação física. As salas de aula são pequenas para a 

quantidade de alunos e pouco arejadas. Os ventiladores não funcionam bem. As janelas estão 
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quebradas, as carteiras e paredes rabiscadas, as portas não possuem fechaduras, permitindo 

que o som dos corredores dispute com o professor a atenção dos alunos no horário de aula. Os 

banheiros, assim como as salas de aula, demonstram traços de vandalismo e degradação. Os 

únicos espaços que se diferenciam da realidade exposta são a cozinha e o pavilhão destinado à 

secretaria, direção, coordenação, sala dos professores, sala de vídeo, sala de informática e 

biblioteca. Esses espaços estão mais preservados, higienizados e organizados. O intrigante é 

que o acesso dos alunos a esses espaços é restrito. Seria por essa razão que esses espaços 

estão em melhores condições?  

As escolas são compostas por realidades próprias que envolvem uma dimensão física e 

interpessoal. A escola é um espaço que de fato merece ser vivido, afinal, sua dinâmica ocorre 

segundo uma cultura escolar própria desse ambiente. Vivenciar o ambiente das duas escolas 

públicas pesquisadas foi imprescindível para o desenvolvimento do estudo realizado. Como 

afirmam alguns teóricos que trabalham com essa questão, o cotidiano é determinante para 

nortear a prática docente e a constante formulação de saberes.  

A escola pública é um ambiente rico de possibilidades de estudo, de pesquisa e de 

investigação. Trata-se de um espaço de representações individuais e sociais que configura 

uma dimensão da cultura e da sociedade que envolve os alunos, os professores, gestores e 

funcionários desse ambiente. Mas não basta apenas estudar, investigar e escrever sobre o 

assunto. Medidas práticas são necessárias para gerar resultados que tragam retorno às escolas 

e aos professores que trabalham com essa realidade. Caso contrário, como constata Dayrell 

(1996, p. 159), continuará perdurando a concepção de instituição escolar vivenciada no Brasil: 

 

A forma como a escola se organiza, como divide os tempos e espaços, pouco 
leva em conta a realidade e os anseios dos alunos. Há aí um deslocamento: a 
escola parece se organizar para si mesma, como se a instituição em si tivesse 
algum sentido. 

 

A constatação apresentada por Dayrell (1996) nos remete à discussão no sentido de 

promover a reflexão sobre a materialização das novas realidades sociais, políticas, 

econômicas, culturais e geográficas no sistema de ensino e nas escolas. O novo cenário 

econômico, dos avanços das tecnologias da comunicação e da informação, do modo de 

produção instituído e das mudanças no campo do conhecimento “[...] afeta a organização do 

trabalho e o perfil dos trabalhadores, repercutindo na qualificação profissional e, por 

conseqüência, nos sistemas de ensino e nas escolas” (LIBÂNEO, 2008, p.45). 
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A breve reflexão que se busca estabelecer aqui sobre o tema escola pública refere-se à 

constatação de que os problemas, desafios, práticas, expectativas e rotinas das aulas de 

Geografia se dão a partir da estreita relação com a organização escolar, quanto aos “seus 

aspectos internos e externos, isto é, nas relações entre o intra-escolar e o extra-escolar, entre a 

micro e a macroestrutura” (LIBÂNEO, 2008, p. 23). As práticas, desafios e objetivos 

escolares não estão restritos ao ambiente interno da escola. Dependem, portanto, das 

condições externas, que refletem os fatores econômicos, sociais e políticos, em grande escala 

oriundos dos interesses de determinados grupos, representados por classes sociais e das várias 

culturas que perpassam a escola, “dos condicionantes impostos por valores morais e 

ideológicos, das políticas educacionais e diretrizes oficiais para o sistema escolar; das 

condições materiais de vida e de trabalho dos professores, alunos e pais” (LIBÂNEO, 2008, p. 

23).  

Como o ensino e a escola estão diretamente relacionados às transformações da 

sociedade contemporânea e suas implicações, são levados, consequentemente, a se ajustar ao 

modelo de produção capitalista. Isso está muito bem representado nas visíveis alterações no 

perfil da formação dos futuros professores, na desvalorização dos cursos de licenciatura, nas 

mudanças dos currículos, na gestão e organização da escola, nas funções e responsabilidades 

do docente, na formação dos alunos. Enfim, as escolas, de acordo com Libâneo (2008), estão 

sendo recondicionadas aos intentos do capitalismo internacional e dos interesses financeiros, 

de modo que as novas implantações políticas educacionais cada vez mais se subordinam aos 

interesses dos mercados e do Estado. Libâneo denuncia essa refuncionalização da escola, mas 

ressalta que a importância desta na sociedade não pode ser reduzida, pois a escola continua 

tendo uma função social insubstituível de formar os indivíduos para uma vida digna e para a 

compreensão e transformação da realidade. 

Os desafios/problemas que vemos manifestados nas escolas públicas são muitos. 

Estamos diante de profissionais mal remunerados e que por isso precisam dobrar ou triplicar a 

sua carga horária de trabalho, o que compromete profundamente o processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que o planejamento se vê comprometido pela falta de tempo 

destinado à reflexão sobre a própria prática e a pesquisa. Além disso, estampam-se em nossa 

face a degradação, a falta de infraestrutura, de investimentos físicos e estruturais, condições 

mínimas para o trabalho e a aprendizagem. Tratar das condições reais dentro da escola e da 

sala de aula significa estar no bojo da garantia da democracia, da justiça, da igualdade e da 

aprendizagem dos alunos perante a escola e a escolarização. 
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De acordo com a concepção de ensino abordada neste trabalho, cabe aos educadores a 

responsabilidade pela formação intelectual, afetiva, ética dos alunos. Libâneo (2008) ressalta 

que os professores precisam ter conhecimento e consciência das determinações sociais e 

políticas, das relações de poder implícitas nas decisões administrativas e pedagógicas do 

sistema escolar e como essas decisões afetam a escola e a sala de aula. Não se trata de 

culpabilizar o professor pelo fracasso escolar, mas sim ressaltar sua autonomia diante da 

organização e gestão escolar em escalas micro e macroestruturais.  

Dada a compreensão de que a escola é uma instituição aberta e o professor um sujeito 

com autonomia intelectual, capaz de interferir na organização e na gestão do ambiente 

escolar, dedica-se a continuidade desta discussão pautando-nos na prática dos professores 

sujeitos da pesquisa, nos processos pedagógicos empregados por eles nas aulas de Geografia e 

na construção do conhecimento geográfico mediado pelos professores.    

 

3.2 Processos pedagógico-didáticos nas aulas de Geografia e a construção do 

conhecimento geográfico 

 

 Na escola, a aula é uma forma predominante de organização do processo de ensino e 

aprendizagem. No momento da aula, se desenvolvem, se criam e se transformam condições 

para que os alunos assimilem o conhecimento. Essas condições estão diretamente 

relacionadas aos mecanismos de mediações didáticas articuladas pelo professor. Vale 

esclarecer que considero neste estudo uma aula como um conjunto de meios e condições pelos 

quais o professor dirige e estimula o processo de ensino em função da atividade própria do 

aluno no processo de aprendizagem. O processo de ensino, através das aulas, possibilita o 

encontro entre os alunos e a matéria de ensino a partir de uma série de mediações. A 

realização de uma aula ou conjunto de aulas requer uma estruturação didática que contemple 

etapas mais ou menos constantes que estabeleçam uma lógica do ensino de acordo com a 

matéria ensinada, características do grupo de alunos e de cada aluno e situações didáticas 

específicas. Nesse sentido, cada aula é uma situação didática única, em que objetivos e 

conteúdos se combinam com métodos e formas didáticas, visando propiciar a assimilação 

ativa de conhecimentos por parte dos alunos. O termo aula se aplica a todas as formas 

didáticas em unidade organizadas e dirigidas pelo professor, tendo em vista promover o 

ensino e a aprendizagem (LIBÂNEO, 1994). 
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 A partir do entendimento da aula como forma predominante de organização do ensino 

e da aprendizagem, chama-se a atenção para a ação do professor como mediador desse 

processo. Para isso se pergunta: Em quais circunstâncias o professor pode sustentar uma 

postura crítica, um ensino crítico, uma Geografia crítica? E, por que, muitas vezes, mesmo 

tendo toda essa teoria crítica, o modelo de aplicação não funciona na prática? Para responder 

a tais indagações, buscam-se como referência as considerações de Shulman (1997), que 

propõe uma inversão dos elementos básicos do processo de ensino e aprendizagem, para além 

de uma concepção tradicional – o ensino, escuta; a aprendizagem, conta. Trata-se de um 

modelo que de fato busca uma aplicação de uma postura crítica sustentada na prática.  

 Para que o professor medeie o processo de ensino e a aprendizagem na escola, ele 

precisa entender esse ambiente como uma comunidade de aprendizes (incluindo o professor) 

(SHULMAN, 1997). Refere-se, assim, a uma nova leitura da sala de aula. Para Shulman, o 

ensino é concebido como uma atividade que implica o tratado conjunto de professores e 

estudantes. O trabalho na escola pressupõe o exercício tanto do pensamento como da ação por 

parte de todos os participantes. Para isso, é preciso considerar que os professores também 

aprendem e os alunos também ensinam. Ambas as funções, de cada ator, foram consideradas 

neste trabalho como parte fundamental da investigação, pois, ainda que a aprendizagem 

continue sendo responsabilidade do aluno, o ensino culmina com uma nova compreensão por 

parte do professor e dos estudantes. 

 Não existe um mundo real, concreto da aula, da aprendizagem ou do ensino. Shulman 

(1989) defende que existem, na verdade, muitos mundos reais e concretos, quem sabe 

incorporados um dentro do outro, ou ocupando universos paralelos que frequentemente e às 

vezes, de uma maneira imprevisível, interagem entre si. Cada um desses mundos está ocupado 

pelas mesmas pessoas, mas com papéis diferentes e perseguindo distintos propósitos 

simultaneamente. 

 A consideração dos distintos mundos da aula, da aprendizagem e do ensino perpassa a 

concepção que permeia esta tese, dado o entendimento de que os pesquisadores que 

investigam o ensino devem estar comprometidos na tarefa de compreender seus fenômenos, 

de aprender como melhorar sua realização, de descobrir maneiras mais adequadas de preparar 

os indivíduos que querem ensinar. 

Foi com essas lentes que se desenvolveram as observações diretas de aulas 

apresentadas neste trabalho, na tentativa de buscar elementos para compreender os fenômenos 

que ocorrem em sala de aula no processo de ensino e aprendizagem, na incessante indagação 



101 

 

de como melhorar a sua realização e descobrir melhores maneiras de preparar os alunos para 

os objetivos finais do ensino. Sendo assim, o conhecimento de determinado conteúdo não tem 

um fim em si mesmo. É um vínculo a serviço de outros fins, um veículo de instrução capaz de 

articular os conhecimentos e a aplicação destes na prática. Daí a potencialidade do lugar como 

mediação didática nas aulas de Geografia.  

As diversas observações de aulas feitas durante o trabalho de pesquisa empírica nas 

escolas A e B parecem reforçar a concepção de que o processo de ensino e aprendizagem na 

escola pública desenvolve-se, na maior parte das vezes, a partir de uma concepção tradicional 

de ensino, ou seja, do professor que “dá” aula e dos alunos que “recebem” a aula sem que 

ocorram uma participação e assimilação ativa no processo de construção do conhecimento. As 

observações ecoam indagações: Onde está o ensino que escuta? E a aprendizagem que conta? 

Como ilustração, apresento os relatos de algumas observações. 

 

Aula do Professor 1 – Escola A (2º ano do Ensino Médio) 

Período de duração da aula: 45 minutos  

Número de alunos em classe (aproximadamente): 30 

 

O professor passa apressado pelo corredor. Carrega uma mochila, o livro didático, 

algumas folhas, os diários de classe e mais dois ou três mapas “embaixo do braço. Adentra a 

sala de aula e cumprimenta seus alunos. Estes o recebem com simpatia. Levantam e o 

encontram ainda na porta. Um aluno pega sua mochila, outro tira de suas mãos os mapas e 

logo os fixa na parede. A parceria e cumplicidade se manifestam “no ar”. O professor ainda 

num ritmo frenético começa a entregar algumas atividades corrigidas por ele.  É enfático ao 

pedir aos alunos que atentem para as correções que ele apontou. Assim se delineia um 

primeiro momento da aula.  Em um segundo momento, correspondendo a uma rotina muito 

bem estipulada por ele em quase todas as aulas e turmas, pede para que os alunos peguem 

seus textos de apoio, os livros didáticos e uma atividade sobre a temática que está sendo 

trabalhada. Para completar sua rotina, escreve no canto esquerdo do quadro o nome da 

disciplina, o seu nome e a data. Concretizada, assim, a sua rotina, o professor retoma o 

conteúdo fazendo indagações aos alunos sobre o assunto que pretende dar continuidade. A 

turma, em sua grande maioria, é participativa, motivada e atenta ao professor. 

 O terceiro momento de sua aula é iniciado. Continua a explicação da matéria: 

Desemprego estrutural/Exército de reserva/Economia informal. Os temas trabalhados nessa 

aula representavam potencialidades a serem discutidas com os alunos na relação com sua 

realidade vivida, afinal quantos exemplos esses sujeitos não teriam condições de dar, sobre 
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sua própria inserção ou a de alguém de sua família no que se refere ao desemprego e à 

economia informal? Bem que tentaram, pois na medida em que o professor ia trabalhando os 

conceitos, os alunos começavam a falar, a dar exemplo. Outros mais tímidos chamavam o 

professor pedindo a palavra. Mas era inútil. O professor demonstra sua preocupação em 

cumprir o planejado para a aula de hoje e pede silêncio, interrompendo a calorosa 

discussão. A aula é curta. A escola exige do professor um conteúdo programático que deve 

ser “dado”. Então, como dar espaço aos alunos? Ainda no ritmo frenético do professor, 

próprio de sua prática cotidiana, a aula “corre” para o seu quarto momento – é utilizado 

como recurso didático, para ilustrar o conteúdo que está sendo trabalhado, um vídeo sobre a 

cidade de Goiânia, que representa os subempregos (economia informal), dentre outras coisas 

sobre a cidade como: o centro, a periferia, imagem aérea, parques, falas de 

moradores/trabalhadores da cidade. Os alunos se sentem estimulados a participar. Assistem 

ao vídeo com identificação. Conseguem se relacionar, compreender e se comunicar com 

aquela realidade que está sendo mostrada. Logo, as falas se intercruzam pela classe. Não se 

entende muita coisa diante de tanta euforia, todos querem dizer, ao mesmo tempo, que 

conhecem determinado lugar que aparece no vídeo, que aquele parque fica próximo à sua 

casa e que sempre vai comprar nos camelôs do centro da cidade, mas a turma emudece 

quando um aluno comenta que não conhece lugares simbólicos da cidade de Goiânia, 

representados nas imagens. Afinal, o que significa a cidade para cada um daqueles 

indivíduos? O que eles conhecem da sua cidade? Quais são os lugares mais representativos 

para os alunos e como eles se relacionam com esses lugares? Essas perguntas ficaram 

pairando no ar, pois a aula chegou ao fim sem essa discussão e na aula seguinte não se 

voltou ao tema! 

 

Aula do Professor 2 – Escola B (2º ano do Ensino Médio) 

Duração da aula: 35 minutos (teoricamente deveria ser de 50 minutos) 

Número de alunos em classe: 29 (meninas: 15 e meninos: 14) 

 

Aula sobre os países de economias menos desenvolvidas. Os alunos estão à vontade, 

notam-se euforia, conversas de toda natureza, brincadeiras irônicas entre os alunos e com o 

professor.  Com aproximadamente cinco minutos, o clima melhora, se acalma um pouco para 

o início da aula. A postura do professor parece cordial e amistosa. Os alunos se levantam de 

suas carteiras e caminham pela sala, vão até a lixeira, até a mesa de um colega, se 

aproximam da porta na tentativa de dar uma “espiadinha” no corredor. O professor à frente 

da turma não apresenta o objetivo de sua aula. Após a observação, supõe-se que seu objetivo 
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era apresentar para os alunos o conceito de países com economias menos desenvolvidas 

(ditado pelo professor e copiado pelos alunos) e fornecer uma proposta de seminário para o 

mês seguinte. Alguns alunos chamam o professor pelo nome, outros pelo seu sobrenome e 

poucos o chamam de professor. A aula é descontraída, sem repressão. Os alunos, em sua 

maioria, copiam o conteúdo ditado, no caderno, estão quase todos em atividade. Percebe-se 

que apenas alguns estão em estado de alienação àquilo que está sendo proposto. O professor 

se mantém à frente da turma, não caminha pela sala. Percebe-se que sua aula foi planejada, 

mas a relação conteúdo-tempo – proposta do seminário – não dá muito certo. Pode-se dizer 

que sobrou tempo, o que nos remete a pensar que faltou conteúdo e/ou algum tipo de 

atividade para trabalhar com os alunos. Aparentemente existe domínio do conteúdo por parte 

do professor. Sua aula foi construída a partir de três momentos: primeiro – a exposição do 

conceito; segundo – o professor questiona os alunos sobre o que ditou e escuta atentamente 

suas respostas, não dando muito espaço para a discussão; terceiro – apresentação da 

proposta do seminário no quadro-negro e divisão dos grupos com o sorteio dos temas. A 

distribuição do tempo entre a atuação do professor, a atuação dos alunos e o controle e 

negociação da disciplina demonstra possível falha no planejamento, ou pode ser resultado da 

instabilidade dos horários das aulas na escola. Após os três momentos da aula, descritos, o 

professor fica cerca de dez minutos sem fazer nada, apenas esperando o sinal tocar, mas com 

a demora do toque ele tenta apresentar o conteúdo que será trabalhado na aula seguinte, sem 

muito sucesso, pois os alunos perderam o ritmo. Em relação aos conceitos geográficos 

trabalhados nessa aula, pode-se dizer que, de certa forma, tentou-se desenvolver o conceito 

de países com economias menos desenvolvidas, feito oralmente para que os alunos 

copiassem. Dessa forma, não foi possível promover a reflexão por parte dos estudantes, pois 

a definição do conceito lhes foi dada. Mas, ao perguntar aos alunos exemplos de países com 

economias menos desenvolvidas, o professor possibilitou que eles fizessem, pelo menos, uma 

relação do conceito com a realidade conhecida por eles. A organização do quadro-negro 

parece sempre uma rotina convencional nas aulas de Geografia (no canto esquerdo 

escrevem-se: o nome da disciplina, o  nome do professor e a data). Nessa aula, o quadro foi 

utilizado para organizar a proposta do seminário. Surpreende a não utilização de outro 

recurso didático convencional na rotina das aulas: o livro didático. Visivelmente não foi  

utilizado nessa aula, pois tinha a definição que precisava “passar” para os alunos 

memorizada ou recriada espontaneamente. Não ficou clara a fonte para a elaboração dessa 

definição verbalizada. 
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 Sente-se a falta do uso de mapas nessa aula de Geografia, sobretudo no momento em 

que o professor pede para os alunos darem exemplos de países “subdesenvolvidos”. Seria 

uma boa oportunidade para localizar e interpretar esses países no mapa. Os alunos, no 

geral, em resposta a essa aula, parecem dispersos em vários momentos, o que deixa dúvidas 

para afirmar se estão gostando ou entendendo a aula. Parte da turma trava conversas 

intermináveis, não parece atenta. Muitos ouvem música, alguns de fones de ouvido e outros 

mesmo sem ele. O celular “canta” baixinho no colo. O fato é que seus olhares estão sempre 

atentos para seus aparelhos eletrônicos. Apenas alguns poucos alunos parecem estar atentos 

e ouvindo a proposta do professor. É possível ouvi-los dizer: “copia aí que depois te 

pergunto o que é para fazer nesse trabalho”. Tem-se a impressão de que preferem se 

comunicar entre eles depois, para saber o que foi pedido pelo professor. Assim vão 

“juntando” o que cada um “pegou” dos poucos momentos em que ficaram atentos em aula. 

“A colcha de retalhos” da rotina das aulas de Geografia é tecida dessa forma. Quando 

incentivados pelo professor os alunos participam, fazem perguntas. Por exemplo, quando lhes 

foram solicitados exemplos de países “subdesenvolvidos”, logo se fez ouvir: África! Brasil! A 

participação poderia se dar com mais intensidade se a interação do professor com os alunos 

fosse maior, no sentido de promover uma discussão mais encorpada sobre o conteúdo. A sala 

de aula é um universo multifacetado e povoado por diferentes relações de poder, a relação 

aluno-aluno, aparentemente, é amigável, porém é perceptível a divisão da sala de aula em 

grupos: o grupo que se aglomera à frente e à esquerda, próximo à mesa do professor, está 

sempre mais atenta à aula, enquanto que os pequenos grupos distribuídos no fundo da classe 

estão sempre mais dispersos, precisam estar mais distantes do professor para que este não 

perceba seus fones de ouvido ou mensagens sendo digitadas no celular. A turma é muito 

heterogênea. Distribuir os alunos em grupos atentos ou dispersos, na frente ou no fundo de 

uma sala de aula, é muito pouco para abarcar o universo de cada individuo e grupos 

compartilhados por eles.   

 

Para se compreender melhor a prática docente dos Professores 1 e 2, sujeitos da 

pesquisa, fez-se necessário um entendimento sobre o cotidiano da escola e dos alunos, com a 

finalidade de se estabelecer um cenário condizente com a realidade em que se tem 

desenvolvido essa prática e sua aplicação em sala de aula. As observações realizadas na 

Escola A com o Professor 1 foram feitas sem categorias preestabelecidas. Procurou-se captar 

ao máximo tudo o que se passava nas aulas: as atividades propostas pelo professor, os 
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diálogos, as interferências, as avaliações, as exposições de conteúdos, enfim, o que envolveu a 

rotina das aulas de Geografia. As observações realizadas na Escola B com o Professor 2 teve 

como referência um roteiro com categorias de observações preestabelecidas, diante da 

necessidade de lançar um olhar mais atento às possíveis mediações didáticas. O roteiro de 

observação, utilizado no acompanhamento das aulas do Professor 2, teve como eixos centrais 

os seguintes itens: 1. Identificação da aula; 2. Objetivo da aula; 3. Condição organizativa da 

aula; 4. Conteúdo da aula; 5. Método utilizado pelo professor; 6. Avaliação; 7. Impressões 

pessoais. Cada um desses eixos foi desdobrado como consta nos apêndices. 

Após as observações, algumas categorias foram estabelecidas no sentido de se tentar 

descrever, em um primeiro momento, os processos pedagógico-didáticos que ocorreram nas 

aulas de Geografia do Ensino Médio dos Professores 1 e 2. As categorias construídas a partir 

dos dados coletados na investigação foram caracterizadas como: o cotidiano da sala de aula e 

a prática do professor de Geografia; interação professor-aluno; interação aluno-aluno; 

recursos didáticos, materiais de apoio e atividades; a categoria lugar como elemento de 

mediação para a construção do raciocínio geográfico. Esta última categoria é objeto de estudo 

e análise do próximo item.  

 

A aula: o cotidiano da sala de aula e a prática do professor de Geografia 

 A prática do professor de Geografia deve estar direcionada a questões que promovam 

nos alunos a construção de conhecimentos conscientes e críticos. Em outras palavras, é 

necessário que o ensino se volte para atividades e ações que despertem nos alunos uma série 

de capacidades de trato com os problemas cotidianos de sua vivência, em profunda relação 

com os saberes científicos. Com isso, desenvolveu-se um estudo direcionado à preocupação 

de temas indispensáveis à Geografia escolar, quais sejam: o lugar como importante escala de 

análise; o lugar como campo de estudo que dá vazão à vida cotidiana; a articulação global-

local; a formação de conceitos geográficos a partir de saberes científicos e de saberes 

provenientes do conhecimento cotidiano, bem como, principalmente, o lugar como agente 

mediador do processo de construção do conhecimento geográfico. 

Nesse sentido, na intenção de descrever alguns elementos observados na rotina da sala 

de aula e, consequentemente, na prática do professor de Geografia, foi válido indagar: Como é 

uma aula de Geografia? Quais são as práticas usuais desenvolvidas pelo professor? Com base 

nessas indagações, observou-se que cada professor tem sua forma de sistematizar os seus 
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saberes e de utilizá-los em sua prática docente. Com isso, puderam-se perceber algumas 

características que evidenciaram uma determinada rotina. 

 A descrição dessa rotina será iniciada pela apresentação de uma prática cotidiana que 

envolve as aulas de Geografia. Primeiramente, será abordada a observação realizada na 

Escola A com o Professor 1 e, posteriormente, a observação realizada na Escola B com o 

Professor 2.  

Foram observadas trinta aulas na Escola A, em parceria com o Professor 1. Foram 

acompanhadas turmas de 2º e 3º anos do Ensino Médio. Para essa primeira etapa da pesquisa 

empírica, como já se mencionou anteriormente, não foi estabelecido um roteiro de 

observação. Esta se deu de forma espontânea e sem rigor de categorias pré-definidas. Durante 

as trinta aulas observadas era comum, como se constatou, que o Professor 1 iniciasse as suas 

aulas escrevendo no quadro a data, o seu nome e o nome da disciplina. Logo após, retomava o 

conteúdo da aula anterior, para, então, começar o conteúdo proposto para a aula do dia. 

Depois de fazer uma breve síntese do que já havia sido visto, fazia a explicação do conteúdo, 

na maioria das vezes, apoiado em um esquema que também era entregue aos alunos. Em 

seguida, eram propostas atividades para a fixação da matéria, em sala e para casa. Quando 

havia atividade para casa, muitas vezes ela era corrigida  antes do início do desenvolvimento 

do conteúdo. Era prática usual destinar pelo menos quinze ou vinte minutos de uma aula para 

passar nas carteiras dando visto nos cadernos, para recolher ou entregar atividades e para 

realizar diariamente a chamada.   

Dessa forma, foi se definindo o cotidiano das aulas de Geografia. O Professor 1, 

durante o período em que foi observado, se restringiu a utilizar apenas o ambiente da sala de 

aula para realizar seu trabalho. Sabe-se que, na Rede Pública de Ensino, desenvolver uma 

atividade diferenciada com os alunos, como uma aula no pátio, um trabalho de campo ou a 

utilização de recursos didáticos, para além das aulas expositivas, é raro e complicado, nas 

aulas de Geografia. Quando propus uma atividade de trabalho de campo para a turma do 2º 

ano, o professor mencionou que nunca havia ido a campo com nenhuma de suas atuais turmas 

e há muitos anos não o fazia. 

Sabe-se que o trabalho de campo com os estudantes e o desenvolvimento de 

metodologias diferenciadas, utilizando vídeos (documentários/filmes), música, aulas em 

outros ambientes da escola, são práticas interessantes que estimulam os alunos para a 

aprendizagem. Entretanto, requerem planejamento, a elaboração de roteiros e o 
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desenvolvimento de discussões para acertar os propósitos. Sem essas condições, a iniciativa 

perde o seu sentido e fica destinada à mera recreação.  

Observou-se que não é comum na rotina das aulas de Geografia que foram 

acompanhadas a aplicação de diferentes metodologias. Algumas delas, no entanto, fogem à 

regra. Presenciei aulas em que se apresentaram documentários, filmes, em que se utilizou o 

site do IBGE e se realizaram seminários, com a ressalva de que não era desenvolvido, com 

antecedência, um roteiro ou um planejamento. Desse modo, não foi possibilitado aos alunos o 

entendimento do porquê da escolha de tal atividade e sua relação com o conteúdo estudado 

naquele momento. Essas explicações ficavam apenas na intenção do professor no ato de 

planejar.  

Conforme mencionado anteriormente, o cotidiano da sala de aula, à primeira vista, é 

sempre muito similar, no que se refere às especificidades de cada professor, como foi o caso 

observado. Na realidade analisada, mesmo que o docente invertesse a ordem, normalmente, 

era reservado um tempo para os vistos em atividades, correções de exercícios e chamada, 

momentos esses que tomavam parte significativa das aulas. Além disso, geralmente, eram 

destinados alguns minutos para comentários e comunicados, referentes a temas atuais e de 

interesse dos alunos, como, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

Vestibular etc. Eram assuntos que interessavam aos alunos, porque eles viam significado na 

informação, sempre relacionada ao seu concreto imediato, à sua realidade atual. Como são 

alunos do Ensino Médio, jovens escolares, esses momentos do professor com os alunos 

propiciavam uma boa interação. 

Fazia ainda parte da rotina o professor a solicitação de que os alunos abrissem seus 

cadernos e o livro didático no conteúdo estudado, utilizando sempre o apoio de um esquema 

teórico para nortear uma unidade didática ou um conteúdo específico. No entanto, isso feito 

apenas para demonstrar imagens, mapas, tabelas e gráficos. Os esquemas elaborados eram o 

recurso didático prioritariamente utilizado pelo professor, muitas vezes entregues aos alunos 

para seu próprio acompanhamento. Com frequência, eram citados exemplos da história de 

vida para explicar os mais diversos conteúdos, seguidos de comentários críticos sobre 

assuntos atuais, como, por exemplo, políticas de governo, cortes na educação, para instigar 

nos alunos o interesse e/ou indignação com determinados temas. 

 A segunda etapa da pesquisa empírica, em que foram observadas aulas na Escola B 

com o Professor 2, optou-se, para melhor retratar o cotidiano da sala de aula e a prática desse 

professor, estabelecer uma caracterização a partir de categorias preestabelecidas para este 
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segundo momento da pesquisa, conforme explicitado anteriormente. A descrição agora 

percorre um roteiro de observação implementado para direcionar o olhar para os objetivos 

propostos nesta pesquisa. 

 

1. Identificação da aula 

Para esse segundo momento da pesquisa empírica, foram observadas doze aulas do 

Professor 2 na Escola B. As observações se dividiram entre duas turmas de 2º ano do Ensino 

Médio. Na turma B foram observadas sete aulas. Nestas aulas as frequências dos alunos 

variaram de 23 a 29 estudantes, com uma distribuição quase igualitária entre os sexos. Na 

turma C foram observadas cinco aulas. Nestas aulas as frequências dos alunos variaram de 26 

a 32 estudantes. Trata-se de uma turma predominantemente feminina. Durante os dias de 

observação, o máximo de meninos contabilizados foi de oito alunos. As aulas, teoricamente, 

deveriam ter a duração de cinquenta minutos, conforme previsto pela Secretaria de Educação 

do Estado de Goiás, porém, nessa realidade escolar, as aulas variavam entre 25 e 45 minutos. 

A primeira característica a ser considerada nas observações, ao adentrar o ambiente da 

sala de aula, era o “clima” da turma para iniciar as atividades. Este era uma desafio para o 

Professor 2, pois as duas turmas, normalmente, estavam sempre muito eufóricas, as conversas 

ecoavam de todos os lados, eram muitas as brincadeiras, as piadas entre os alunos, com o 

professor. No mínimo cinco minutos das aulas eram destinados para estabelecer um clima 

propício para a aprendizagem, com exceção dos dias em que os alunos apresentariam 

seminários. Nesses dias a conversa era pouca. Os alunos davam a impressão de que estavam 

ansiosos e se portavam com seriedade diante do desafio de falar à frente dos colegas. As aulas 

após o recreio e no último horário eram problemáticas para o professor, pois os alunos 

estavam em um estado de excitação difícil de controlar. 

 

2. Objetivo da aula 

Após a observação do “clima” para o início das atividades, lançava-se sempre um 

olhar para o tema e o objetivo das aulas, pois a clareza desses dois elementos constitui o 

princípio para uma mediação didática eficaz. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os temas seguiam, basicamente, o conteúdo 

programático do livro didático, mesmo que ele não tenha sido usado uma única vez durante as 
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observações. O acesso a esse material permite tal constatação. Os temas de algumas aulas não 

seguiam uma sequência lógica e didática. Por exemplo, no 2º ano C, na primeira aula, tratou-

se do tema “economias menos desenvolvidas/subdesenvolvidas”; na segunda, realizou-se uma 

atividade em grupo, não sendo mencionado o objetivo da atividade, tampouco sua relação 

com o conteúdo em curso; na terceira e quarta aulas foi apresentado um seminário, proposto 

já fazia um mês. Assim, enquanto os alunos se organizavam, o professor continuou 

caminhando com o conteúdo programático. 

Acerca disso, importa dizer que a proposta de desenvolvimento de um tema, conteúdo 

ou assunto a ser trabalhado pelo professor pede um objetivo. A atividade docente é 

intencional. Por isso, para todas as aulas há de se ter objetivos bem definidos da parte do 

professor. 

Mas esses objetivos nunca foram apresentados aos alunos. Não houve um momento 

em que o professor chegasse à sala de aula e apresentasse o objetivo daquela aula. O fato de 

as aulas serem iniciadas sem muita explicação pode comprometer a adesão do aluno àquela 

aula. Afinal, qual o sentido de aprender Geografia? Para que estudar os países mais ou menos 

desenvolvidos? Por que responder a questões ditadas pelo professor sobre um tema qualquer? 

Qual o sentido e significância de se estar em sala de aula para aprender? O que isso tem a ver 

com o dia a dia?  

 

3. Condição organizativa da aula 

No processo de observação das aulas de Geografia do Professor 2, buscou-se 

compreender como o professor constrói sua aula, com que clareza desenvolve um conteúdo e 

como distribui o seu tempo, levando em consideração sua atuação, a atuação do aluno e o 

tempo gasto para a negociação e controle da disciplina.  

As aulas, em sua maioria, seguem uma mesma dinâmica. O professor, sempre muito 

tranquilo e paciente, chega em sala de aula, cumprimenta seus alunos e é correspondido com 

simpatia. Em geral promove uma conversa inicial, brinca com os estudantes e aceita as 

brincadeiras com empatia. Essas primeiras conversas, promovidas pelo professor, incluem 

temas atuais, que são importantes para os alunos. Falam do vestibular, do ENEM, de ações do 

governo para a educação ou alguma notícia pertinente para relacionar com a Geografia. O 

professor é atualizado, engajado. São perceptíveis seu domínio em relação aos conteúdos 

geográficos e sua disponibilidade para o estudo e aprofundamento de seus conhecimentos.  
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Nessa descrição, a priori, imparcial das aulas observadas, procuro mostrar  como o 

professor encaminha sua aula. Isso porque da aceitação da prática do professor vem a 

possibilidade de inserção de uma intervenção didática capaz de atender a uma demanda que se 

julga pertinente para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia, como será 

apresentado no Capítulo 4. 

A aula do Professor 2 se inicia com a habitual prática de escrever no canto esquerdo 

do quadro-negro seu nome completo, o nome da disciplina e a data. Após isso, dá sequência a 

sua aula. Conforme já mencionado, o Professor 2 não tem a preocupação de apresentar o tema 

da aula e os objetivos. Isso provavelmente decorre do fato de não elaborar previamente seu 

planejamento. Contudo, ele tem objetivos concretos para o desenvolvimento de sua aula. No 

que diz respeito à exposição do conteúdo, demonstra ter domínio. É organizado e mantém sob 

controle a turma. Na maioria das aulas  – após o recreio e no último horário – o professor tem 

o hábito de retomar o conteúdo da aula anterior e iniciar o conteúdo novo a partir de uma 

metodologia dialógica, promovendo a participação dos alunos. Como exemplo, pode-se 

destacar a segunda aula observada no 2º ano B, em que o professor perguntou aos alunos 

sobre uma visita feita ao museu Memorial do Cerrado, justificando sua ausência.  

Assim que inicia uma matéria nova, faz uso da costumeira dinâmica chamada de 

“tempestade cerebral”. Lança perguntas e pede para os alunos irem ao quadro escreverem 

suas opiniões. Por fim, dita o conceito, atitude constante na prática do Professor 2. O docente 

até inverte a ordem dos passos dessa dinâmica, e em algum momento da aula elabora e dita o 

conceito que permeia o tema abordado. Mesmo tendo feito isso, continua convidando os 

alunos a escreverem no quadro alguma coisa sobre o tema. Consequentemente, a participação 

diminui, porque o problema inicial fora resolvido com a formulação do conceito pelo 

professor.  

Na quinta aula observada no 2º ano B, cujo tema foi a Guerra Fria (capitalismo x 

socialismo), o professor construiu sua aula de forma diferente. Dessa vez fez uma explicação 

oral do conteúdo, possibilitando o diálogo. Pode-se afirmar que a aula estava interessante para 

os alunos. Eles demonstravam isso em sua linguagem corporal, dando sinais de atenção, 

curiosidade, inquietação, com perguntas etc. As muitas informações e curiosidades 

fornecidas, para além do conteúdo científico, despertaram o interesse dos alunos. Eles tiveram 

a possibilidade de perguntar sobre as bombas, de que são compostas, também sobre a ida do 

homem ao espaço. Nessa aula, o professor não ditou conceitos, fez apenas um esquema no 

quadro-negro, complementando com sua explicação e com a participação de seus alunos. O 
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professor é dinâmico e não se atém e uma rotina. Contudo, algumas vezes repete algumas 

práticas que demonstram uma postura mais tradicional de ensino.  

No que se refere à clareza dos conteúdos trabalhados nas aulas de Geografia do 

Professor 2, apontam-se aqui impressões, pois me atenho apenas às atitudes, à postura e à 

concentração dos alunos. Por isso, não me é possível afirmar se os alunos de fato 

compreenderam os conteúdos desenvolvidos. A realidade em uma sala de aula é como segue: 

um grupo presta atenção, fica em silêncio para ouvir o professor, demonstrando interesse e 

concentração; outra parte dos alunos provavelmente tem outros objetivos. Estes não prestam 

atenção na aula, mantendo-se dispersos, distraídos, conversando, ouvindo música, mexendo 

no celular ou simplesmente dormindo. Nas aulas do Professor 2 também não foi diferente, os 

alunos portando-se das mais diferentes maneiras.  

Contudo cabe aqui avaliar se o conteúdo, nas aulas ministradas, era tratado de modo 

claro para aqueles que estavam dispostos a aprender. Quanto a isso a resposta é afirmativa. 

Por exemplo, o Professor 2 teve o cuidado de explicar e contextualizar os temas. A única 

ressalva a fazer refere-se ao fato de não ter apresentado os objetivos, os assuntos, antes de 

iniciar suas aulas, o que poderia permitir logo de início uma adesão dos alunos, no sentido da 

construção de uma concepção de ensino significativo.   

Na condição organizativa da aula, observou-se, ainda, a distribuição do tempo das 

aulas de Geografia no que concerne tanto à atuação do professor quanto à atuação dos alunos 

e ao controle da disciplina. A Escola B, diferentemente da Escola A, possui uma característica 

prejudicial ao planejamento do professor: a sua instabilidade no horário das aulas. A 

impressão que se tem é que o sinal de uma aula para a outra é tocado aleatoriamente pela 

coordenadora. Foram observadas aulas de 25, 35, 40 e 45 minutos, quando, “teoricamente”, as 

aulas deveriam ser de 50 minutos. Diante disso, a relação tempo-planejamento era sempre 

uma incógnita. Houve aulas em que sobrou tempo, em outras o professor não conseguiu 

concluir o raciocínio. Além disso, notou-se que a atuação do professor, na maioria das vezes, 

prepondera sobre a atuação dos alunos. Isso tem a ver com o pouco tempo que tem para 

trabalhar o conteúdo, realizar as atividades e verificar a aprendizagem. 

Vale lembrar, nesse sentido, que a aula se iniciava com uma negociação para a 

disciplina turma. Desse modo, alguns minutos eram destinados à organização do ambiente da 

sala de aula, à preparação dos alunos com a finalidade de “assistirem” à aula. Depois vem a 

preocupação com a atuação do professor, que deve expor o conteúdo, explicar, dar exemplos, 

“passar” atividades. Por fim, com menos importância, aparece a atuação dos alunos, que 
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normalmente se manifestam quando são convidados, e apenas são convidados quando o 

tempo está a favor do professor, caso contrário são ignorados.  

 

4. Conteúdo da aula 

Para esta pesquisa, neste momento, é necessário distinguir claramente o que é conceito 

e definição. 

O conceito pressupõe uma definição. Na construção/elaboração/formação de um 

conceito cabe a definição de algo. Mas o contrário não se aplica, pois a definição por si 

mesma não pressupõe a formação de um conceito. A definição envolve um entendimento 

sistematizado de caráter explicativo sobre algo, enuncia características e determinações 

promovendo a ideia de algo decisivo, resolvido, com o objetivo de esclarecer, explicar e 

determinar.     

Duas perguntas orientam a observação de doze aulas dos conteúdos de Geografia 

desenvolvidos pelo Professor 2: Quais as categorias/conceitos geográficos são citados? Como 

foram trabalhados? Em quatro aulas dessas doze verificou-se o trabalho indireto com 

conceitos e categorias. Nelas foram citadas apenas as definições e não houve um trabalho 

mais elaborado que exigisse a formação conceitual. O trabalho indireto de conceitos envolveu 

as seguintes definições: de subdesenvolvimento/economias menos desenvolvidas (ditadas 

pelo professor oralmente e copiadas pelos alunos em seus cadernos; a definição de IDH, 

novamente apresentada oralmente pelo professor, mas em tal ocasião houve elementos de 

problematização e participação dos alunos, proporcionando assim uma possível formação de 

conceito; a definição de países emergentes e a definição de PIB, mencionadas oralmente com 

base na interpretação de dados e tabelas levados pelos alunos em suas apresentações de 

seminário. 

Em outras quatro aulas observadas, constatou-se que o professor não falou diretamente 

de conceitos ou categorias geográficas, mas destacou elementos do conteúdo que poderiam 

ser explorados a partir de conceitos como território e espaço geográfico. Por exemplo, na 3ª e 

na 4ª aulas observadas no 2º C e na 5ª e na 7ª aula observadas no 2º B, o professor tratou de 

conteúdos como: países desenvolvidos, economias em transição, países emergentes, países 

subdesenvolvidos, Guerra Fria (capitalismo x socialismo), divisão da Alemanha (Muro de 

Berlim), nova ordem mundial. Esses temas são rico campo de discussão para se pensar a 

divisão econômica dos países no mundo, o que pressupõe um entendimento preliminar dos 

conceitos de território, sobretudo no que diz respeito à divisão territorial e relações de poder e 
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o próprio conceito de espaço geográfico. Não se pode considerar os conteúdos em si como 

conceitos geográficos. Mas não há como negar que eles sugerem um bom entendimento sobre 

os conceitos dispostos anteriormente. No entanto, a relação dos conteúdos com os conceitos 

geográficos não é destacada pelo professor. 

   

5. Método utilizado pelo professor 

O roteiro de observações, proposto para essa etapa da pesquisa, pressupõe a descrição 

ou caracterização de um método utilizado pelo Professor 2 em suas aulas de Geografia. Para 

isso, observou-se a sua metodologia, levando em consideração a organização do quadro-

negro, sua relação com o livro didático e a utilização de mapas. Também foi dada atenção ao 

que o professor pede para os alunos fazerem em sala de aula, se houve participação, consulta, 

interação com os alunos, com que intensidade, se o professor costuma fazer perguntas, se os 

alunos estão atentos e o que os alunos operam do ponto de vista cognitivo nas aulas de 

Geografia. 

Em relação à metodologia utilizada nas aulas, de um ponto de vista mais prático, pode-

se dizer, de uma maneira geral, que o Professor 2, normalmente, organiza sua aula a partir de 

exposições orais do conteúdo. As aulas, em sua maioria, são expositivas e pautadas em 

esquemas organizados pelo professor no quadro-negro; os conceitos trabalhados comumente 

são ditados ou escritos no quadro. O professor destina algum tempo de suas aulas para a 

problematização. Exemplo disso são as aulas em que propôs, como metodologia, a 

“tempestade cerebral”, pedindo aos alunos que fossem ao quadro para escrever suas ideias ou 

conhecimentos prévios sobre determinado assunto. Raras vezes o professor valeu-se de 

questionamentos para construir suas aulas, a partir da participação ativa dos alunos. Nota-se 

que, nas suas aulas (durante o curto período de observação, daí por que, reitera-se, nossa 

descrição está pautada apenas em impressões), o professor adota uma postura mais 

conservadora de ensino, uma vez que possui como prática usual a aula expositiva com o apoio 

do quadro-negro e a tendência de ditar conceitos. O diálogo com os alunos sobre a matéria é 

restrito, assim como outras opções metodológicas, para além das que foram citadas,  não 

foram utilizadas. 

 A observação das aulas de Geografia do Professor 2 permite uma análise que vai além 

da sua metodologia utilizada cotidianamente. Pode-se constatar o reflexo das escolhas 

metodológicas com base naquilo que o professor pede os seus alunos fazer em sala de aula, na 

sua interação com esses sujeitos e qual a sua resposta diante de tais intervenções. Esses 
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instrumentos permitem, em suma, detectar uma possível operação cognitiva por parte dos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, a participação dos alunos se dá em uma perspectiva mais tradicional. 

Eles, constantemente, são convidados a copiar em seus cadernos as definições ditadas ou 

escritas no quadro, são incentivados a realizar essas atividades mecanicamente, mas é claro 

que, em menor escala, também são incentivados, a partir de perguntas, questionamentos feitos 

pelo professor, a participar. Por exemplo, em uma das aulas em que os alunos estavam 

apresentando seminários, o professor propôs uma dinâmica interessante ao perceber a 

dispersão da turma em relação ao grupo que estava apresentando. Ele pediu aos alunos 

ouvintes a elaboração de perguntas para fazer aos grupos, promovendo, assim, a participação 

e a interação em sala de aula. As aulas de apresentação de seminários foram momentos de 

atuação dos alunos. Na condição de protagonistas na organização das aulas, as participações 

foram mais calorosas e o professor pôde sair um pouco do script.  

Refletindo sobre o que o professor pede para os alunos fazerem, o que ele incentiva, 

qual a sua relação com a repressão, fica claro que o Professor 2 estabelece em suas aulas 

negociações com os alunos. Sua opção, sua estratégia, visivelmente, não é estabelecer uma 

disciplina imposta e autoritária. Pelo contrário, às vezes, a indisciplina predomina, a conversa, 

as atividades paralelas chegam ao limite, mas o professor não tem o hábito de reprimir seus 

alunos ou aderir a uma postura de autoridade tradicional. A impressão que se tem é que o 

professor espera que as coisas vão se encaixando no decorrer da aula, o que por um lado é 

uma postura interessante, pois exige do aluno bom senso, respeito e autocrítica, por outro, 

torna o professor vítima de momentos de extrema indisciplina.  

Em cada aula observada, tentou-se perceber o que os alunos estavam operando do 

ponto de vista cognitivo, como poderia estar sendo desenvolvida a construção do 

conhecimento por esses sujeitos. Para isso, retomo a informação sobre como o professor 

trabalha com os conceitos: ditando-os, escrevendo-os, ou seja, dando-os aos alunos; assim, 

avalia-se que os alunos conseguiam operar melhor com o conceito “dado” pelo professor. No 

momento em que este estimulava os alunos a darem exemplos, o que promovia uma tentativa 

de fazer a relação do conceito ditado com exemplos reais da experiência/conhecimentos 

prévios dos alunos, eles demonstravam mais interesse e conseguiam vincular teoria e prática. 

Por exemplo, na segunda aula observada no 2º ano B, em que o professor desenvolveu com os 

alunos a metodologia de tempestade cerebral, percebe-se que, do ponto de vista cognitivo, os 

alunos operaram com o conceito trabalhado na aula ao irem até o quadro para escreverem 
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algum tema ou ideia em formato de palavras ou frases que encontrassem relação com o 

conceito proposto para discussão (IDH). Nessa mesma aula, o professor acabou ditando o 

conceito e o desinteresse pela atividade foi visível após esse momento.  

As aulas de apresentação do seminário foram ainda mais desafiantes para detectar 

alguma ação/operação cognitiva por parte dos alunos. Teoricamente, para apresentarem seu 

trabalho, os alunos deveriam se preparar, ler, pesquisar, o que lhes permitiria construir um 

conhecimento. Desse modo, quando questionados pelo professor, em suas respostas eles 

estariam operando do ponto de vista cognitivo. O que se viu, no entanto, é que eles não 

haviam se preparado. Suas respostas eram totalmente vagas. Isso também ocorreu com os 

grupos que assistiam, pois não conseguiam fazer qualquer tipo de indagação.  

Os seminários foram objeto de análise de boa parte da observação, daí por que é 

possível tratar da postura dos alunos diante dessa atividade. Assim, cabe o registro de que 

muitos deles decidiram simplesmente não apresentar o seminário, outros o fizeram apenas por 

obrigação, lendo trechos do livro didático. Uma minoria revelou uma desenvoltura 

satisfatória. O que dizer dessa atividade? Esses alunos estariam conseguindo construir 

conhecimento? Estariam operando cognitivamente?  

 

6. Avaliação 

No que concerne à avaliação, pode-se dizer que, basicamente, a verificação da 

aprendizagem se deu a partir da realização dos referidos seminários, no período em que foram 

observadas as aulas. Já na primeira aula observada, em ambas as turmas, o professor fez a 

proposta do seminário, estabelecendo os critérios de avaliação. A atividade foi explicada a 

partir de uma série de orientações, indicando que os alunos deveriam fazer apresentações de 

dez minutos sobre os temas sorteados, de acordo com a matéria trabalhada em sala de aula. As 

apresentações deveriam ser orais com a utilização de recurso multimídia (slides), não havendo 

a necessidade de entrega de trabalho escrito. Para isso, a nota atribuída seria de 5,0 pontos, 

equivalente à primeira nota do 3º semestre.  

Além do seminário, foram desenvolvidas, ainda, algumas atividades avaliativas no 

cotidiano das aulas de Geografia. Por exemplo, na segunda aula observada no 2ºano B, após 

findar sua explanação referente à síntese exposta no quadro, o professor escreveu uma 

pergunta para que os alunos pensassem sobre ela, não ficando claro se era só para pensar ou 

responder, o fato é que a questão não foi mais abordada. Na segunda aula observada no 2º ano 
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B, foi proposta outra atividade – leitura e interpretação de um texto jornalístico – com a 

finalidade de responder a duas questões ditadas pelo professor. Para essa atividade foram 

atribuídos 2,0 pontos, valor que ao que pareceu não havia sido planejado, mas como um aluno 

perguntou quanto valeria a atividade, o professor estipulou uma nota, talvez como um 

estímulo necessário, até porque este é um valor alto para a complexidade da atividade.  

Observa-se que os alunos não atribuem muita importância às atividades de verificação 

da aprendizagem. Muitos adotam a postura de não realizá-las quando sabem que já atingiram 

a pontuação suficiente para aprovação. Assim o trabalho do professor fica prejudicado, por 

contar apenas com participações mínimas dos alunos.  

Diante do exposto, é possível concluir que a cultura geográfica do professor e do aluno 

não é considerada como elemento capaz de potencializar uma aproximação entre a realidade e 

o conhecimento mais sistematizado no ensino de Geografia. Para ocorrer essa aproximação, o 

professor deve ter o domínio do saber da didática da Geografia para mediar o processo. Para 

tanto, pode valer-se dos métodos da Geografia e da Didática. 

 O modelo didático vivenciado nas escolas A e B com os Professores 1 e 2 é o  modelo 

tradicional da didática da Geografia. Esse modelo se sustenta na ideia de que o conhecimento 

científico e acadêmico é o conhecimento verdadeiro e, portanto, é papel da escola basear-se 

nele. 

 O processo de aquisição desse conhecimento é decorrente essencialmente da 

transmissão. Sobre esse modelo, Porlán e Rivero (1998) afirmam que o ato de não aprender é 

decorrente de problemas centrados no processo de transmissão por parte do professor ou de 

alguma debilidade do aluno. 

Para esse modelo, a supremacia do conhecimento também é referência na formação do 

professor. Dessa forma, a fonte para tal formação, no modelo tradicional, são exclusivamente 

os saberes disciplinares (PÓRLAN; RIVERO, 1998; GARCIA PÉREZ, 2000a, 2000b, 2006). 

Em outras palavras, basta uma formação que proporcione o acesso aos conteúdos científicos 

da disciplina para se preparar um bom professor. Essa crença decorre do fato de que, se o 

professor tiver conteúdo, ele saberá transmiti-lo. Acredita-se, ainda, que os conteúdos 

transmitidos serão assimilados sem que ocorra qualquer alteração. 

É o que demonstram os Professores 1 e 2. Sua característica básica é a transmissão 

verbal da matéria ensinada, geralmente com base no livro didático e tendo como prática usual 

aulas expositivas, na maioria das vezes seguindo um mesmo padrão. O método de ensino é 
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quase o mesmo para todos os conteúdos. Por certo, essa prática comum de “passar” a matéria, 

dar exercícios e depois cobrar o conteúdo nas verificações da aprendizagem traz resultados 

positivos. No entanto, deve-se atentar para o fato de que pode fazer com que os alunos apenas 

memorizem o que o professor expõe, decorando o conteúdo e os reproduzindo nas avaliações. 

Para muitos professores, trata-se da melhor forma de ensinar e fazer com que os 

alunos aprendam. Postulam que a transmissão da matéria em uma sequência lógica permite, 

aos alunos, a “absorção” de um conhecimento organizado. É bem verdade que a 

aprendizagem decorrente desse tipo de ensino é eficaz para responder a uma prova, fazer o 

vestibular ou concurso. No entanto, não é uma aprendizagem duradoura, pois não contribui 

para construção das formas próprias de pensar e aplicar os conhecimentos na vida prática.        

Essa constatação e a análise das práticas docentes observadas embasaram a 

intervenção didática proposta neste estudo, em que se adotou uma proposta de ensino calcada 

na concepção de um professor mediador. Nessa proposta, acredita-se ser possível estabelecer 

uma didática capaz de potencializar o processo de ensino e aprendizagem. E o professor 

mediador assegura, de acordo com a forma como organiza o seu trabalho, o encontro bem-

sucedido entre o aluno e o conteúdo ensinado, promovendo a produção do conhecimento por 

parte do aluno, sujeito ativo nesse processo. 

Trata-se de uma concepção de ensino, de professor e de didática que subjaz à teoria 

histórico-cultural, adotada nesta tese como intenção e opção teórica, formulada inicialmente 

pelo psicólogo e pedagogo Lev Vigotski, já diversas vezes aqui referido. Vale reiterar que 

essa teoria tem como base o desenvolvimento das capacidades mentais e da subjetividade dos 

alunos, através da assimilação consciente e ativa dos conteúdos. Daí a proposta de um 

processo que considere os motivos dos alunos como um dos principais objetivos do ensino.   

 

Interação professor-aluno 

Pensar as categorias que norteiam este trabalho, fazendo referência à relação 

professor-aluno, elemento importante no processo de ensino e aprendizagem, continua sendo 

uma premência para esse estudo. Busca-se, com isso, romper com a ideia de que o professor é 

o centro desse processo e que é dele que emanam necessária e exclusivamente os 

conhecimentos válidos a serem sistematizados pelos alunos. Nesse sentido, é importante o 

entendimento por parte dos professores e da escola de que, ao considerarem as experiências 

trazidas pelo aluno e os saberes até então acumulados, estarão contribuindo para a formação 



118 

 

de sua autonomia e potencializando a construção do conhecimento por parte dele. Afinal, o 

aluno é sujeito ativo nesse processo, é ele quem assimila, abstrai e generaliza o conhecimento 

adquirido. 

 O Quadro 3, apresentado a seguir, expõe algumas questões referentes ao perfil dos 

professores de Geografia observados. Com base nesse quadro, é possível perceber 

características que envolvem alguns aspectos de sua formação e de sua carreira docente no 

ensino de Geografia. Com isso, tem-se um panorama geral e parcial sobre dados objetivos, 

total de aulas observadas, livro didático utilizado e alguns traços mais diretos do perfil desses 

professores. 

 

QUADRO 3: PERFIL DOS PROFESSORES PESQUISADOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

DE GOIÂNIA COM DESTAQUE ÀS OBSERVAÇÕES REALIZADAS 

Informações Professor 1 

 

Professor 2 

 

Graduação em Geografia 

(ano de conclusão) 
Licenciatura (1986) Licenciatura (2010) 

Instituição onde se graduou 
Universidade Federal de 

Goiás/Goiânia 
Universidade Federal de Goiás/Goiânia 

Outra graduação ou pós-

graduação 

Mestrado: Universidade Federal 

de Goiás (2006) 

Especialização: Universidade Federal 

de Goiás (2011) 

Mestrado (em andamento): 

Universidade Federal de Goiás  

Tempo de magistério 29 anos Dois anos 

Número de aulas observadas 

por semana 

Quatro aulas (de 45 minutos 

cada) – duas aulas no 2º ano A e 

duas aulas no 3º ano A 

Quatro aulas (de 50 minutos cada) – 

duas aulas no 2º ano B e duas aulas no  

2º ano C 

Número de aulas observadas 

no total 
Trinta aulas Doze aulas 

Carga horária semanal Quarenta horas Quarenta horas 

Turno Matutino Matutino 

Livro didático adotado 

VESENTINI, José William. 

Geografia: geografia geral e do 

Brasil. São Paulo: Ática, 2008. 1 

v. 

EUSTÁQUIO de S; MOREIRA, J. 

Geografia geral e do Brasil: espaço 

geográfico e globalização. São Paulo: 

Scipione, 2010. 

ORGANIZAÇÃO: IZABELLA P. BENTO, 2013. 

 

Com base nas informações do Quadro 3, pode-se destacar a diferença temporal – 24 

anos – na formação dos profissionais pesquisados, ambos graduados em Geografia pela 

mesma instituição, mas certamente em realidades bem diferentes. É possível que essa 

diferença enriqueça a investigação. Outra característica relevante é a qualificação desses 

profissionais, preocupados com sua formação continuada, pois ambos possuem pós-graduação 

na área de Geografia. O Professor 1 é mestre e tem a intenção de ingressar no Doutorado. O 
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Professor 2 é especialista e aluno de Mestrado. Os dois profissionais trabalham com a 

disciplina de Geografia. Um deles dedica-se a essa atividade há 29 anos, o que demonstra sua 

rica experiência. O outro está vivenciando a também importante experiência do início de 

carreira, atuando há apenas dois anos. 

Inicia-se a apresentação da aula com o Professor 1 e seus alunos do 2º ano A e 3º ano 

A. O ambiente de trabalho era bom. Primava-se pelo respeito entre professor e alunos. Havia 

um silêncio relativo na sala de aula, que era acordado, pactuado, e não uma imposição feita 

sob uma vigilância repressiva, demonstrando uma boa relação do professor com as turmas. Os 

alunos, em sua maioria, ficavam atentos e pareciam gostar das aulas de Geografia. Também 

participavam bastante. Todos esses elementos são indicações, evidências que permitem 

descrever o “clima” da sala de aula e da relação professor-aluno. 

Mas, às vezes, era preciso que o professor direcionasse os interesses dos alunos para 

os objetivos do ensino, como no caso de uma aula em que, para explicar sobre a China, fez 

referência ao Brasil, o que motivou a participação dos alunos. Para explicar os aspectos de 

demografia na China, o fazia também relacionando com dados do Brasil e de Goiânia, 

estabelecendo um paralelo entre os países, mencionando a quantidade de homens e mulheres, 

a emigração e migração, expectativa de vida etc. Aulas como essa eram comuns, porém senti 

falta de um diálogo mais elaborado com os alunos. Os conteúdos sempre permitiam uma 

inter-relação com os estudantes, mas a abertura por parte do professor ainda era restrita. O 

docente conseguia estabelecer os elos, mas quando os alunos de fato se colocavam, 

participavam, ele sentia que estava perdendo o controle e logo recuava, limitando as 

participações. 

As relações entre professores e alunos acontecem de forma bastante heterogênea nas 

Escolas A e B. Há situações de perfeita harmonia e também as que implicam conflitos mais 

sérios entre professores e alunos. Paro (1995) sugere que os conflitos, quando ultrapassam os 

limites da sala de aula, são reflexos de ressentimentos de ambas as partes, por acontecimentos 

que se deram dentro da sala de aula. Da parte dos professores, os ressentimentos ocorrem com 

os alunos considerados “indisciplinados”, “desrespeitosos”, que atrapalham o trabalho. Da 

parte dos alunos, as reclamações são contra os docentes autoritários e indiferentes às suas 

figuras. 

O Professor 2 tem uma relação amigável e, relativamente, respeitosa com seus alunos 

das turmas de 2º anos do Ensino Médio. Tem o hábito de negociar com os estudantes, cuidar 

da indisciplina. Normalmente, se permite entrar, participar das brincadeiras dos alunos para 

conseguir a atenção deles. Raras ele precisou adotar uma postura autoritária. Um exemplo 
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dessa postura ocorreu durante as apresentações dos seminários. Em uma das aulas o professor 

se deu conta de que os alunos não haviam se preparado para a atividade, que simplesmente 

não cumpriram o combinado. A princípio ele até tentou negociar, como de costume, mas ao 

perceber que o tempo não estava a seu favor e que na próxima aula não seria possível que 

todos apresentassem, decidiu que alguns alunos, certamente, ficariam com nota zero.  

O problema da indisciplina na escola B é recorrente. Pode-se dizer que este é um dos 

principais desafios na relação professor-aluno, pois, aparentemente, o professor adota como 

princípio não gerar tensão em sala de aula. Por isso, às vezes, o mau comportamento domina 

certas situações, e o professor se abstém da responsabilidade da autoridade. 

 

Interação aluno-aluno 

 No que se refere à relação aluno-aluno, pode-se dizer que esta foi bem interessante. 

Era uma relação, ao mesmo tempo, de parceria, porém, às vezes, era agressiva. Os alunos da 

rede pública nutrem certo companheirismo entre si, estão sempre se ajudando, eu diria que 

eles desenvolvem certa cumplicidade. Trata-se de colegas de classe que, na maioria das vezes, 

são também vizinhos, irmãos, primos, amigos de infância. Esse fato retoma a ideia de ser a 

escola pública familiar. O universo desses jovens, muitas vezes, se configura dentro da 

comunidade em que vivem.  

Na relação existente entre os alunos, um comportamento era comum: a indisciplina. 

Conforme observou Bento (2009) em pesquisa realizada em escolas públicas de Goiânia, os 

alunos da rede pública de ensino, no geral, não veem, nos professores e coordenadores, 

pessoas com autoridade. Com isso não se quer afirmar que os da rede privada também não 

ajam assim. 

 O tratamento existente entre os alunos e os demais sujeitos inseridos no ambiente 

escolar, muitas vezes, não envolvia respeito e educação. Os alunos conversavam, levantavam-

se durante a aula, discutiam em voz alta, não desenvolviam as atividades propostas, portavam 

celulares e aparelhos eletrônicos para ouvir música, enfim, tinham atitudes que julgavam 

corretas e não se preocupavam com as consequências. Acabavam reproduzindo em sala de 

aula aquilo que, provavelmente, vivenciavam na rua e em casa. Se ninguém lhes cobrava fora 

da escola uma postura ética, lá dentro, provavelmente eles acreditavam que poderiam agir 

como agiam do lado de fora e assim o faziam. 

A realidade vivenciada nas escolas A e B era de indisciplina. No entanto, se 

comparada a outras escolas da rede pública, a Escola A se diferencia, por exigir limites de 

comportamento, ainda que seja próprio dos jovens ultrapassar esses limites. O diferencial é 
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que existe uma parceria entre os professores e a gestão da escola, uma vez que a coordenação 

e a direção agem no sentido de apoiar os docentes. Portanto, se um aluno exerce em demasia a 

indisciplina, ele é retirado de sala de aula e a direção toma as medidas necessárias, como 

entrar em contato com os pais, entre outras providências que não ocorrem na maioria das 

escolas públicas, pois é sabido  que o professor vive um trabalho solitário em sala de aula com 

seus alunos em estado de indisciplina. A direção e a coordenação, normalmente, nada fazem 

para promover um ambiente adequado em sala de aula e os pais raramente são contatados e, 

quando o são, acham que é obrigação da escola cuidar da educação de seus filhos. É óbvio 

que a escola tem a função de formar ética e moralmente seus alunos, mas isso deve ser feito 

em parceria com a família e em outros ambientes para além da educação formal. 

Os alunos observados na Escola A eram jovens que, em geral, participavam muito das 

aulas, expunham suas opiniões, discutiam com o professor e entre si sobre conteúdos que 

despertavam sua atenção. As conversas existiam, mas nem sempre configuravam indisciplina, 

pois eram direcionadas aos objetivos de ensino do professor, quando bem orientadas. Deve-se 

considerar que são alunos do Ensino Médio, e isso os faz indivíduos com características 

próprias, são jovens tentando se encontrar, tentando encontrar o seu lugar no mundo, estão em 

busca de aprovações, principalmente, no vestibular. Um exemplo disso é o 3º ano A, turma 

com características bem diferentes das do 2º ano A. É visível a busca pela aprovação no 

vestibular, não há espaço para discussões, debates ou muitas intervenções por parte dos 

alunos, pois eles precisam assimilar o máximo de informações que puderem, são listas e mais 

listas de questões de vestibular. 

Os alunos da Escola A se relacionam bem, são amistosos. Não se presenciou nenhuma 

briga ou desavença que merecesse atenção especial. Obviamente, o ambiente da sala de aula é 

a mais perfeita ilustração da apropriação do território por diferentes grupos que possuem 

diferentes interesses. Sentados mais à frente estão aqueles que se dedicam aos estudos e aos 

mecanismos da aprendizagem, mais ao fundo da sala estão os grupos de alunos que possuem 

outros interesses para além da aprendizagem, conversam baixinho, se conectam na internet 

através do celular, escrevem mensagens, passam bilhetes e, também, prestam atenção na aula 

quando os convêm. Além desses grupos “típicos”, observaram-se ainda grupos que se 

identificam por um estilo musical como o rock, outros que são mais despojados e alternativos, 

havia ainda um grupo constituído por repetentes, alunos mais velhos, enfim, a sala de aula é 

um universo conduzido por diferentes identificações e interesses, de modo que os grupos vão 

se formando de acordo com os seus objetivos e expectativas de vida.  
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Na Escola B, a relação dos alunos uns com os outros se diferencia um pouco da Escola 

A. Trata-se de alunos que pertencem a uma camada financeira mais baixa e a participação dos 

pais na vida escolar dos alunos é quase nula. Nessa escola a postura da direção e coordenação 

na parceria com o professor é mais maleável, sem prejuízos maiores aos alunos. Não se sabe 

se por esses motivos a indisciplina e o comportamento transgressor são mais perceptíveis, o 

fato é que o são. Na Escola B, os alunos assumem uma postura mais “autônoma” ou 

“desrespeitosa”. Eles se levantam durante a aula, caminham de uma carteira a outra, 

conversam de forma mais indiscreta, usam um tom de voz mais alto, xingam, fazem 

brincadeiras de mau gosto e até praticam ações de preconceito visíveis entre os alunos. A 

repressão a esses comportamentos não parece eficaz.  

Na Escola B, a partir de conversas informais, com funcionários, alunos e professores, 

houve muita ênfase por parte de vários depoentes a respeito da agressividade dos alunos entre 

si. No entanto, não é possível determinar se tais ocorrências eram comuns entre os 

adolescentes nessa idade escolar, os quais procuram extravasar sua energia, vitalidade e, 

convenhamos, uma “pitada” de rebeldia, ou se talvez houvesse algo de maior gravidade na 

relação entre os estudantes, como disputa de gangues ou torcidas organizadas. Nas 

observações feitas não foi presenciado nada de anormal. Paro (1995), em sua pesquisa sobre a 

escola pública, acredita que, nesses casos, possa ocorrer algum exagero por parte dos 

depoentes, determinado, talvez, por preconceitos a respeito da “índole agressiva” dos 

adolescentes mais pobres, especialmente provindos da periferia. 

A relação entre os alunos observados na Escola B é bastante heterogênea. 

Aparentemente, para um observador que analisa as relações superficialmente, pode parecer 

um convívio amigável. Mas o convívio com os alunos permite identificar a constituição de 

diferentes grupos, com diferentes comportamentos. Assim como relatado na Escola A, há um 

grupo dos considerados pelos outros como nerds (alunos mais comprometidos com as aulas, 

considerados como mais inteligentes e aplicados), e aqueles que são considerados pelos nerds 

como o grupo dos que “não querem nada da vida”, a turma do futebol, as meninas que se 

preocupam com a aparência em demasia, etc. Enfim, os grupos são muitos, os 

comportamentos distintos, de modo que a sala de aula se configura como território a ser 

conquistado e apropriado pelos diferentes sujeitos. Dessa forma, a relação que antes parecia 

amigável ganha conotação de disputa e rivalidade, para isso estratégias de coerção são 

colocadas em prática. Um exemplo: em uma das turmas do 2º ano da Escola B, uma aluna é 

constantemente ridicularizada por vários colegas durante suas intervenções. Trata-se de uma 

estudante interessada, participativa, contestadora e muito enfática em suas colocações. Ao que 
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tudo indica, os colegas se sentem agredidos pela forma de ser e agir da estudante, sempre 

ligada ao conteúdo, com as respostas “na ponta da língua” e perguntas pertinentes; ela é a 

representação de uma minoria, sendo o tempo todo repreendida e criticada, muitas vezes, com 

grosseria.  

A escola, dentre suas várias funções e papéis, representa a dimensão do encontro, é um 

espaço coletivo de relações grupais. Os variados espaços do ambiente escolar materializam a 

convivência das pessoas.  Dayrell (1996, p. 148) ressalta que “os comportamentos dos 

sujeitos, no cotidiano escolar, são informados por concepções geradas pelo diálogo entre suas 

experiências, sua cultura, as demandas individuais e as expectativas com a tradição ou a 

cultura da escola”. Esse autor destaca que, na medida em que a escola não incentiva e tenta 

impedir o encontro, este acaba acontecendo nos curtos espaços de tempo permitidos, como no 

recreio, início ou final das aulas ou em situações de transgressões, muito bem representadas 

pela chamada indisciplina. Por essa razão, as relações escolares tendem a ser superficiais, com 

conversas girando em torno de temas como: o que iriam fazer no final de semana; futebol; 

beleza; paquera; namoros; decepções; programas de televisão; filmes.  

A sala de aula, em si, é um espaço de encontro, com características próprias, “é a 

convivência rotineira de pessoas com trajetórias, culturas, interesses diferentes, que passam a 

dividir um mesmo território [...] formam-se grupos, por afinidade, interesses comuns, etc. [...] 

cada grupo tem regras e valores próprios” (DAYRELL, 1996, p. 149). É o caso das turmas de 

Ensino Médio das Escolas A e B, em que o cotidiano da sala de aula sempre refletiu uma 

experiência de convivência com a diferença.   

 

Recursos didáticos, materiais de apoio e atividades 

 No que se refere à utilização de recursos didáticos, materiais de apoio e atividades, 

podem ser retomados alguns aspectos observados nas aulas de Geografia na Escola A. 

Desdobrando características já mencionadas anteriormente, na realidade da sala de aula, é 

possível destacar a pouca utilização de recursos didáticos disponíveis na escola, como o 

projetor multimídia, a sala de projeção e o anfiteatro. O projetor multimídia, em específico, 

poderia ter sido mais utilizado para explorar mapas, imagens, gráficos, tabelas, permitido ao 

alunos ir um pouco além do uso restrito do livro didático, recurso que acaba sendo sua única 

referência. No entanto, o professor faz uso frequente dos mapas da escola, está sempre com 

eles “debaixo do braço correndo de uma sala para outra”. 

Nas raras vezes em que o projetor foi usado, pôde-se perceber que faltava 

familiaridade com o equipamento. Sempre que se tentou trabalhar com recursos eletrônicos, 
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os objetivos da aula não foram totalmente cumpridos, por conta de problemas técnicos, o que 

acontecia também quando se utilizavam o anfiteatro e a sala de projeção.  

Acredita-se que essa discussão, indiretamente, retoma algumas questões a respeito da 

própria história da educação no Brasil, a partir da década de 1990, época em que se promoveu 

a inclusão de equipamentos tecnológicos nas escolas. Apesar de sua importância na 

reestruturação da educação, não se constituiu em aspectos substanciais referentes à formação 

dos professores. O Professor 1 tentou “se virar” com a tecnologia como podia. Obviamente, 

contou com o auxílio de seus alunos, já formados e inseridos nessa era das tecnologias da 

comunicação e da informação, o que contribuía para o êxito de algumas tarefas. Como 

exemplo, cite-se o caso da utilização de um filme como recurso didático. Tratava-se de uma 

proposta de trabalho lúdico. No vídeo apresentado havia pouquíssimas falas, eram mais 

imagens, e os alunos precisavam utilizar sua criatividade para relacionar elementos do filme 

com a matéria ensinada. Essa atividade movimentou a turma, fez com que os alunos 

pensassem e questionassem a relação daquele filme com o que estavam estudando. Com isso, 

surgiu um problema, um desafio, o que, segundo nosso entendimento desta pesquisa, é o 

ponto de partida para a construção do conhecimento. Esse dado vem reafirmar a importância 

da utilização das novas tecnologias em parceria com metodologias lúdicas para a construção 

do conhecimento geográfico, como elementos potencializadores da mediação. 

Uma análise das observações como um todo da prática do Professor 1 – em suas 

atividades e no emprego de recursos didáticos e materiais de apoio – demonstra a seguinte 

rotina: atividades de leitura e interpretação de textos (com o livro didático ou textos de apoio) 

em confronto com aulas expositivas dialogadas; aplicação de exercícios; correção de questões 

de vestibular (muitas listas de exercícios). O material de apoio básico eram esquemas teóricos. 

O livro didático era usado para consulta de mapas, esquemas, tabelas e gráficos. As aulas 

eram geralmente expositivo-explicativas, com o uso ou não de mapas em sala de aula. Como 

parte de sua prática, nos esquemas de apoio, citavam-se o Brasil e Goiânia como referências. 

Por fim, destaquem-se as atividades de seminário, metodologia que dinamiza as aulas. A 

participação ativa dos estudantes promove a criatividade, a ousadia e o movimento nas aulas 

de Geografia.   

Na Escola B, o Professor 2 tem um procedimento padrão, que é chegar na sala de aula 

e escrever o seu nome completo, o nome da disciplina e a data no canto esquerdo do quadro-

negro. A esse respeito, cabe assinalar que a utilização desse recurso didático geralmente se 

destina à escrita de esquemas rápidos, sintéticos, momento em que os conceitos são escritos 
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para os alunos copiarem, outras vezes serve como instrumento para inserir informações ou 

organizar atividades. A escrita prolongada no quadro-negro não é considerada uma prática 

representativa no ensino.  

A relação desse professor com o livro didático chama a atenção. Apenas uma única 

vez o professor fez uso dele. Nas demais situações o professor ditava ou escrevia o conteúdo 

no quadro sem consultar nenhum material, pressupondo uma memorização ou construção 

conceitual internalizada. É provável que o Professor 2 faça uso do livro didático em seu 

planejamento. No entanto, não o faz em sala de aula. Tampouco solicitou dos alunos a 

abertura do livro em algum momento, nem para a realização de alguma atividade. 

O Professor 2, em nenhuma das doze aulas observadas de Geografia, utilizou o mapa 

como recurso didático, ainda que por várias vezes se fizesse necessário. Não faz parte da sua 

prática docente o emprego de mapas. Nas apresentações dos seminários realizadas pelos 

alunos, por exemplo, o mapa seria muito útil, para localizar os países que estavam sendo 

abordados. Era muito provável que desconhecessem a localização desses países no mapa, 

inclusive o continente. O mapa daria a visão do todo, das delimitações, fronteiras, países 

vizinhos, pressupondo as relações entre os países. Seria, enfim, muito pertinente em todas as 

aulas.  

Numa aula foram utilizadas reportagens de jornal para uma atividade em classe. 

Houve aulas em que se empregaram a televisão e o computador, para a apresentação dos 

slides no seminário. O Professor 2 tem um bom desempenho com as tecnologias da 

informação e da comunicação. Poderia até ter utilizado mais. Talvez essa familiaridade esteja 

relacionada com sua idade, professor ainda jovem.  

Na maioria das vezes, os alunos têm mais domínio das tecnologias do que o próprio 

professor. Isso nos remete a pensar em uma inversão na hierarquia do saber, pois existe algo 

que os alunos sabem, dominam e até ensinam para o professor. Mas, neste caso, existe um 

caminho tênue entre a informação e o conhecimento significativo, e a mediação capaz de 

construir a ponte deste caminho é justamente o professor. Os jovens podem até trazer 

informações mais atuais que as do professor, mas precisam dessa mediação para transformar a 

informação em conhecimento. Não basta ter o domínio do conhecimento. 

As metodologias e estratégias de ensino estão envolvendo cada vez mais o universo 

significativo do aluno, de modo que a inserção das novas tecnologias no ensino é uma 

variável indiscutível. O desafio hoje envolve a socialização das tecnologias e a concepção de 

ensino em que todos os seus participantes são capazes de ensinar e aprender. É preciso criar 

desafios para interessar os alunos. Promover a relação entre o que os jovens querem e os 
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objetivos de ensino do professor deve se constituir como elemento básico de mediação para o 

processo de ensino e aprendizagem.   

 

3.3 O lugar como mediação didática na Geografia Escolar 

 

Com base nas observações feitas no decorrer desta pesquisa, pode-se dizer que a 

reafirmação do lugar como dimensão espacial e elemento do raciocínio geográfico, da vida 

cotidiana, do sentido e do vivido não se configura, em sua plenitude, pelo professor como 

escala de análise ou como uma referência necessária. Essa discussão consiste em uma 

problemática, pois normalmente o professor reduz o conceito de lugar ao espaço vivido do 

aluno.  

Ambos os professores não demonstravam forte preocupação com o fato de seus alunos 

perceberem a interdependência dialética entre o local e o global. Eles faziam distinções entre 

as escalas, mas se esqueciam do imprescindível entendimento dos fenômenos da relação 

parte-todo, o que, muitas vezes, dificultava o trabalho com a Geografia escolar. O risco disso 

é não conseguir a mediação desejada para a formação de conceitos por parte dos alunos. É 

preciso fazer o confronto entre aqueles saberes que estão dentro de uma dimensão cotidiana e 

os que são provenientes dos saberes científicos.    

É nessa perspectiva que se coloca o desafio de se identificar e compreender os 

elementos que evidenciem a ausência do lugar, o lugar enunciado e os diferentes lugares que 

situam institucional, social e historicamente os professores, os alunos e a escola. De acordo 

com as observações realizadas, constata-se uma recorrente ausência do lugar, como mediação 

didática possível para o ensino de Geografia, na prática dos dois professores observados. O 

lugar é trabalhado pelos professores quando este surge espontaneamente nas discussões, ou 

seja, de acordo com as facilidades que determinados conteúdos oferecem para trabalhar com 

este tema, ao passo que, nos conteúdos em que não é possível estabelecer uma relação direta 

com o lugar, este é esquecido pelos professores.  

O lugar é um tema transversal, que pode perpassar todos os conteúdos geográficos. 

Trata-se de um recurso a mais para que o professor medeie um processo de construção do 

conhecimento que seja significativo para o aluno.  

Nas entrevistas realizadas com os dois professores, ambos relatam, como foi 

observado, que não se preocupam diretamente com a inserção do lugar em seu discurso. 

Admitem que, quando o conteúdo permite fazer essa relação, a aula culmina em uma boa 
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experiência, o diálogo é profícuo, porém não buscam esse diálogo intencionalmente 

elencando o conceito de lugar nos diferentes conteúdos. Um dos professores, por exemplo, 

admite, ao observar a intervenção didática, que o conceito de lugar foi inserido na discussão, 

independentemente do conteúdo, e que não pensaria em tal mediação para aproximar o 

conteúdo trabalhado com os alunos. Contudo, ao acompanhar a atividade, considerou-o 

pertinente e até necessário.  

Nessa perspectiva, uma questão torna-se intrigante: o que faz o professor adotar certas 

práticas de ensino e concluir seu trabalho sem inserir novas abordagens em seus trabalhos? 

 Em resposta a essa questão, o Professor 2 faz uma autocrítica reconhecendo que,  até 

o momento da intervenção didática, sua prática já estava fechada. Imaginava conhecer  todos 

os caminhos possíveis – os positivos e os negativos –, e tinha a intenção de findar seu 

encaminhamento docente com base no que havia definido previamente. Mas foi capaz de 

perceber que sua participação na pesquisa lhe mostrou um novo caminho, ampliando sua 

visão dando novos elementos para inserir em sua prática e refletir sobre ela.  

Nessa perspectiva, é importante considerar o lugar como conceito mediador. Assim, o 

professor precisa considerar o que ele representa para os seus alunos, esses sujeitos jovens 

com os quais trabalha com o Ensino Médio. 

A principal questão a ser colocada é a seguinte: como os professores, em geral, podem 

identificar/reconhecer a cultura dos jovens?  

Primeiramente, isso deve ser feito por interesse do professor. Ele não trabalha apenas 

com conteúdos e recursos didáticos. Seu trabalho é com sujeitos e estes podem ou não estar 

motivados para o aprender. Portanto, como não se preocupar com a motivação dos estudantes, 

como não verificar se os objetivos destes estão direcionados para a aprendizagem? E se não 

estiverem?  Nesse caso, estaria o professor “deixando para lá” e trabalhando com aqueles 

cujos objetivos vão ao encontro dos seus próprios? 

 A busca por uma mediação didática potencializadora (o lugar) e a preocupação com 

uma dimensão própria da sociedade (juventude) permeiam a discussão que propõe que o 

professor não deve ignorar a falta de interesse de seus alunos, trabalhando apenas com a parte 

que lhe convém da turma. Sem cair na ingenuidade de que é possível sempre atingir a todos, 

buscam-se meios para tentar alcançar o máximo possível de alunos no processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia.  
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Os professores pesquisados afirmam não ter uma preocupação objetiva com o fato de 

estarem trabalhando com “jovens”. Simplesmente deixam fluir. Não realizam  uma sondagem 

ou uma discussão para que possam descobrir um pouco mais sobre aqueles sujeitos, seus 

lugares, suas preferências, onde moram, o que fazem, se trabalham. Se algumas dessas 

informações surgem durante a aula, comumente, os professores possuem muita sensibilidade 

para aproveitá-las, mas não organizam um planejamento intencional para que essas 

informações surjam durante a aula com o intuito de auxiliar no tratamento da matéria 

ensinada. 

Para a intervenção didática aplicada na escola B com as turmas do Professor 2 (ver 

Capítulo 4), fez-se uma sondagem mediante questionário. O objetivo era promover uma 

discussão com os alunos, considerando-se como sujeitos, jovens inseridos na sociedade. 

Destaco dessa ocasião a fala de uma aluna: por que todos os professores não são assim, se 

interessam por nós? Só de se interessar por nós, isso já me faz prestar atenção”. Essa fala 

chama a atenção, evidenciando que o ato de ensinar e aprender envolve muito mais do que 

entrar em sala de aula e trabalhar determinado conteúdo. O professor investe-se de “poder” 

para motivar uma pessoa a aprender. 

Ambos os professores pesquisados, mesmo não se preocupando diretamente em 

trabalhar a partir do reconhecimento da cultura dos seus jovens alunos, estabelecem uma 

relação muito boa com eles. São empáticos e considerados pelos alunos como os melhores 

professores da escola, porque se permitem relacionar, brincar, descontrair e até estabelecer 

relações de amizade em alguns casos. Atribuem-se a isso características específicas. O 

Professor 1, por exemplo, afirma trabalhar com o Ensino Médio há muitos anos. Por isso ele 

acha que já consegue interagir bem com esse perfil de alunos, mesmo não tendo tal intenção. 

O Professor 2 ainda é um jovem e, por isso, acredita conseguir se “movimentar” no mundo de 

seus alunos. Mesmo que o trabalho dos dois professores seja desenvolvido de forma tranquila, 

pois nenhum dos dois se queixou em trabalhar com essa faixa etária, para esta pesquisa o 

trabalho com os jovens é um desafio a ser analisado. Para isso desenvolve-se uma breve 

relação desses sujeitos com a dimensão do ensino em que estão inseridos – o Ensino Médio.  

Partindo do princípio de que identificar e analisar as especificidades do Ensino Médio 

são objetivos basilares a esta investigação, faz-se necessário abordar as seguintes questões: 

quais as características próprias dessa dimensão do ensino? Como pensar uma etapa da 

formação em que seus sujeitos são, por excelência, jovens?  
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Sobre esse tema Leão, Dayrell e Reis (2011) destacam os dilemas enfrentados pela 

educação nos últimos anos, o que não se restringe ao Ensino Médio, nem tampouco ao 

contexto brasileiro. Esses dilemas, segundo os autores, têm sido definidos como uma crise de 

legitimidade da escola, como um reflexo das profundas transformações que afetam a 

sociedade contemporânea. E essa situação parece ter se acirrado principalmente no Ensino 

Médio pelos seguintes fatores: a expansão das matrículas ocorrida a partir dos anos de 1990; 

ampliação da obrigatoriedade e gratuidade desse nível de ensino; contingente de alunos cada 

vez mais heterogêneos; reflexo de uma sociedade desigual; a escola e seus profissionais; 

enorme defasagem série/idade; desafio da democratização do acesso aos anos finais da 

educação básica; identidade do Ensino Médio; papel da Escola Média como etapa final do 

ensino básico – ensino preparatório/conhecimentos necessários ou técnico/profissionalizantes; 

relação com o mercado de trabalho e o ensino superior; formação adequada dos docentes para 

o trabalho com jovens; novas tecnologias educacionais no contexto escolar; relação professor-

alunos, jovens-adultos; o papel e o sentido atribuídos pelos jovens à escola; projetos de vida 

dos jovens; dentre outros.   

 Diante desses desafios, como apontado por Leão, Dayrell e Reis (2011, p. 256), 

centra-se aqui a análise do Ensino Médio na relação direta com os jovens. Esses autores 

avaliam que existe uma nova condição juvenil no Brasil que é resultado dos processos mais 

complexos de socialização: “o jovem que chega às escolas públicas, na sua diversidade, 

apresenta características, práticas sociais e um universo simbólico muito diferente das 

gerações anteriores”. A condição juvenil se configura a partir de diferentes dimensões, 

marcadas pela origem social, pela identidade, pela sociabilidade, bem como a partir dos 

espaços onde são construídas essas dimensões, que passa a ter sentidos próprios, 

transformando-se em lugar: “o espaço do fluir da vida, do vivido, sendo o suporte e a 

mediação das relações sociais, investido de sentidos próprios, além de ser a ancoragem da 

memória, tanto individual como coletiva” (Leão; Dayrell; Reis, 2011, p. 256). Destaca-se, 

com esse entendimento, a sutil relação entre a cultura dos jovens, a mediação e o lugar no 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia. O lugar, para além de um referencial 

empírico, detém uma abordagem enriquecedora na formação dos jovens escolares. Esse 

conceito pode representar uma mediação profícua ao analisar-se o fluir da vida do jovem 

estudante, ao mediar as relações sociais que se configuram e se manifestam nas diferentes 

identificações e apropriações realizadas pelos jovens. Portanto, como não considerar esse 

conceito no trabalho com a juventude? 
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 É através dessas dimensões que os jovens vão se construindo, formando-se em suas 

características próprias e peculiares, com uma identidade marcada por uma série de fatos que 

os move, pelas suas condições sociais, culturais (religião, valores, atitudes), de gênero e 

geográficas. Essa característica interessa especialmente aqui, dada a dimensão geográfica da 

constituição dos jovens, o que leva a pensar sobre o seu lugar de vivência, do encontro e da 

apropriação, sua mobilidade, acessibilidade, pertencimento, territorialização. Trata-se da 

Geografia, uma ciência capaz de articular, através do conceito de lugar, conhecimentos 

significativos na formação da juventude, pois sua epistemologia trabalha de forma ampla e 

inter-relacionada o conhecimento e domínio, como sujeito ativo, do mundo em que se vive. 

 O conhecimento significativo no processo de ensino e aprendizagem em Geografia 

envolve o papel da mediação. E referência a esse assunto é o trabalho de Souza (2009, p. 

167). Segundo esse autor, associada à noção de função psíquica superior, conceito 

promulgado por Vigotski, “a mediação é o processo que permitirá o trajeto das questões 

sociais à dimensão social e psicológica do indivíduo [...] esses aspectos decorrem, portanto, 

da ação do sujeito associada às condições socioculturais e técnicas do meio”.  

Como mediador, o professor promove situações de aprendizagem, valendo-se de suas 

ações, concepção e visão de mundo, sua relação com a ciência que ministra, seu 

comportamento diante de sua profissão, o domínio da matéria ensinada, os conhecimentos 

didático-pedagógicos. Para tanto, precisa ter bom preparo, realizar um bom planejamento e ter 

a intencionalidade de contribuir para o significado ativo da aprendizagem do aluno. 

 Souza (2009) destaca metodologias consideradas potencialmente mediadoras no 

ensino de Geografia. Algumas delas foram utilizadas na intervenção didática realizada nesta 

pesquisa (Capítulo 4). 

 Além das mediações básicas que fazem parte do ensino e da aprendizagem, como o 

próprio professor, sua fala, tom de voz, atitudes, gestos, conta-se com recursos didáticos, em 

geral, com ênfase no livro didático, além de atividades de fixação realizadas pelos alunos, 

tarefas de casa etc. Também agentes externos (religião, família, valores e atitudes) 

influenciam na forma de ver e pensar o mundo. 

Na intervenção desenvolvida, novos agentes de mediação foram empregados, tais 

como: trabalho de campo, pesquisa e seminário. Apostavam-se nesses elementos como 

mediadores para a consolidação do lugar no processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia. 
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 Do ponto de vista educativo, a mediação “designa a função social que consiste em 

ajudar o indivíduo a perceber e a interpretar seu meio” (LENOIR, 1999, p. 240 apud 

D’AVILA, 2008, p. 39). Consiste em ajudar uma pessoa ou conjunto de pessoas no processo 

de reconhecimento, por exemplo, das características físicas ou sociais dos objetos de 

conhecimento, selecionando-os e organizando-os, como foi proposto no trabalho de campo, 

na pesquisa e nos seminários realizados com os alunos durante a intervenção didática nas 

escolas A e B. Nesse sentido, d’Avila (2008, p. 39) afirma que “mediação didática, por assim 

dizer, consiste em estabelecer as condições ideais à ativação do processo de aprendizagem”.  

 Nesse cenário, apresentar-se-ão, no próximo capítulo, indicativos de possíveis 

ativações do processo de aprendizagem, a partir das condições ideais promulgadas no 

planejamento da intervenção didática, desenvolvido com base em uma série de ações 

mediativas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

CAPÍTULO 4 

A POTENCIALIDADE DO LUGAR DE JOVENS 

ESCOLARES NA MEDIAÇÃO DIDÁTICA 
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O quarto capítulo desta tese traduz-se em uma possibilidade de apontar alguns 

aspectos evidenciados em aulas de Geografia do Ensino Médio, os quais apresentam indícios 

de dificuldades e/ou facilidades à construção do conhecimento, por meio de uma mediação 

didática desejável para o ensino de Geografia. Na tentativa de alcançar esse objetivo, o 

presente estudo respalda-se em seus próprios caminhos metodológicos, em que é dada 

especial atenção à intervenção didática, realizada nas escolas-campo.  

Nesse sentido, vale ressaltar que os caminhos metodológicos expostos aqui reafirmam 

a escolha de uma abordagem qualitativa, uma vez que exploram “o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2011, p. 21). 

Tal afirmação faz muito sentido para a atividade de intervenção didática. Afinal, os sujeitos 

da pesquisa foram observados com o intuito de se compreender sua forma de pensar a própria 

prática, na expectativa de interpretar suas ações no ambiente escolar, como resultado de uma 

realidade vivida e partilhada com seus pares.  

As ações desenvolvidas nas escolas foram as seguintes: na escola A, em um primeiro 

momento, realizaram-se trinta observações de aulas, entre o período de 13 de maio de 2011 

até a última semana de outubro do mesmo ano, com o acompanhamento direto de um 

professor (Professor 1), em duas de suas turmas do Ensino Médio. Observaram-se quinze 

aulas no 2º ano A e quinze no 3º ano A. Em um segundo momento, deu-se início à 

intervenção didática realizada no mês de novembro de 2011. Ao todo, foram ministradas 

quatro aulas. A princípio, a regência deveria ser feita nas duas turmas, o que não foi possível 

na turma do 3º ano A, por conta das provas de vestibular e da dinâmica de estudo preparatório 

para estas, de modo que a experiência de intervenção didática aconteceu apenas na turma do 

2º ano A. 

 Na escola B, assim como na escola A, em um primeiro momento foram realizadas 

doze observações de aula, com o acompanhamento direto de um professor (Professor 2), em 

duas de suas turmas do Ensino Médio. Observaram-se, entre o período de 20 de agosto de 

2013 até 17 de setembro do mesmo ano, sete aulas no 2º ano B e cinco no 2º ano C, Em um 

segundo momento, assim como na primeira experiência, deu-se início à intervenção didática, 

realizada nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013. Ao todo, foram ministradas 

vinte aulas, dez em cada turma de 2º ano do Ensino Médio. Diferentemente do que ocorreu na 

escola A, foi possível realizar a intervenção didática nas duas turmas observadas. 

 No decorrer da discussão que permeia este capítulo, far-se-ão, primeiramente, a 

apresentação e a descrição das atividades de intervenção didática realizadas nas escolas A e B 
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com alunos do 2º ano do Ensino Médio. Posteriormente, será destacada a intervenção didática 

como intencionalidade docente mediando o processo de ensino e aprendizagem em Geografia, 

o que envolve os motivos de aprendizagem (ou não) dos alunos. Como resultado do caminho 

metodológico adotado e das análises realizadas acerca dos dados coletados, é objetivo deste 

capítulo refletir sobre os indícios observados e vivenciados na intervenção e propor 

apontamentos e/ou práticas de ensino que considerem a estreita relação entre os jovens 

escolares e o ensino de Geografia, levando-se em consideração os motivos da aprendizagem e 

a potencialidade do lugar nesse processo. 

  

4.1 A intervenção didática como mediação no ensino de Geografia: caminhos 

metodológicos 

 

Como proposta para a realização da intervenção didática, destacaram-se, como 

elementos norteadores, alguns eixos que correspondem aos objetivos deste trabalho, conforme 

apresentado no Quadro 4: 

 

QUADRO 4: PROPOSTA METODOLÓGICA – EIXOS NORTEADORES DA INTERVENÇÃO 

DIDÁTICA 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA – EIXOS NORTEADORES* 
 
1. Com a orientação teórica do conceito de mediação proposto por 
Vigotski, destacar o “lugar” como categoria potencializadora para 
mediar a formação de conceitos. 

2. Mediar para que os alunos formem conceitos, pensando de que 
modo o lugar, como elemento do cotidiano, pode contribuir na 
formulação desses conceitos. 

3. Trabalhar o conteúdo para intervir no motivo/vontade de aprender 
dos alunos. 
4. Mediar para a aprendizagem geográfica, ou seja, aquilo que é 
específico da Geografia; 

5. Trabalhar a partir de uma intencionalidade consciente. 
6. Mediar, considerando a fala do professor, os recursos didáticos; o 
material de apoio; a interação professor-aluno; a interação aluno-
aluno. 

7. Trabalhar com questionamentos, problematizando o conteúdo. 
ORGANIZAÇÃO: IZABELLA P. BENTO, 2013. 

 

A pesquisa é um trabalho artesanal, envolvendo conceitos, categorias, pressupostos, 

hipóteses, métodos e técnicas. A junção desses elementos forma um ritmo próprio e particular 
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denominado “ciclo de pesquisa” (MINAYO, 2011, p. 26). Trata-se de um processo de 

trabalho que se inicia com uma pergunta e termina com uma resposta ou dá origem a novas 

indagações (ver os eixos mencionados no Quadro 4). 

No próximo item, explica-se o processo de realização da intervenção didática nas 

escolas A e B. São apresentados os planos de aula que compuseram o planejamento da 

intervenção e as impressões do professor, dos jovens e desta pesquisadora, assim como o 

comportamento dos alunos diante dessa experiência.    

 

4.2 A intervenção didática e a intencionalidade docente na relação com os motivos dos 

jovens escolares 

 

 Um dos aspectos marcantes, ao se pensar o planejamento da intervenção didática, 

envolve a intencionalidade por parte do professor, que deve estar ciente da importância de 

trabalhar o conteúdo para intervir no motivo/vontade de aprender dos alunos. Com base em 

questionamentos e na problematização do conteúdo, o professor é o principal mediador da 

aprendizagem geográfica. Por essa razão, dá-se especial atenção a esse sujeito, ainda que não 

se desconsiderem os demais agentes de mediação.  

 Com a finalidade de apresentar e fomentar uma discussão sobre as atividades de 

intervenção didática realizadas nas escolas-campo, estas serão descritas de forma separada. 

Inicialmente, será abordada a experiência na escola A, para só então apresentar a trajetória da 

pesquisa na escola B. Essas duas etapas são resultantes de um processo que gerou uma 

sensível modificação nos instrumentos metodológicos, dada a intenção de serem preenchidas 

as lacunas percebidas na primeira etapa da pesquisa, realizada na escola A. 

 

Escola A/Professor 1 

Na escola A, foi trabalhada uma unidade didática dando sequência ao conteúdo até 

então trabalhado pelo professor regente da turma, assim, a intervenção didática se desdobrou 

em quatro planos de aula, para atender às orientações destacadas no Quadro 4. Foram 

planejadas quatro aulas de 45 minutos, que contemplaram uma mesma unidade temática: “O 

Meio Urbano”, Unidade V, Capítulo 16, p. 153-164, do livro de José William Vesentini. 

Apesar de representar uma única unidade temática, foram elaborados quatro planos de aula, 

articulados em processo sequencial, pensados, especificamente, para cada dia, sem se deixar 
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de considerar uma sequência didática que abordasse a completude do conteúdo. Teve-se a 

preocupação de relacionar em todos os planos os objetivos-conteúdos-metodologias, 

conforme consta no Quadro 5. O planejamento e os planos elaborados foram apresentados ao 

professor regente da turma, propiciando um momento de realização de discussões e inclusão 

de contribuições aos planos de aula, visando à aplicabilidade das atividades propostas à turma.  

 

QUADRO 5: PLANOS DE AULA 

UNIDADE DIDÁTICA: Meio Urbano 

NÚMERO  
DE AULAS 

TEMA 
O BJETIVO S 

ESPECÍFICO S 
CO NTEÚDO S 

DESENVO LVIMENTO  
METO DO LÓ GICO  

VERIFICAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

1ª aula de 

45 minutos. 

Urbanização 

da 
humanidade 

Problematização e 

identificação de 

aspectos da 
urbanização da 

humanidade, desde 

a Revolução 

Neolítica até a 

Revolução 
Industrial, dando 

ênfase aos 

elementos de 

transição do campo 
para o meio 

urbano. 

*Aspectos da 

Urbanização da 

Humanidade 

(Revolução Neolítica); 

*Transição do campo 
para o meio urbano 

(Migrações rural-

urbanas); 

*Relação campo-

cidade a partir do 
desenvolvimento do 

capitalismo e da 

industrialização: 1ª 

Revolução Industrial; 
*Modificações sociais 

e econômicas; 

*Transformações 

espaciais. 

1º Momento: Aula 

expositiva dialogada 

com elementos para a 
problematização dos 

conteúdos; 

2º Momento: 

Exposição do 

conteúdo com 
utilização de mapas e 

com fundamentação 

em texto de apoio 

distribuído aos alunos, 
com aspectos gerais 

do conteúdo. 

*Participação, 

envolvimento e 
problematização. 

2ª aula de 
45 minutos 

Rede urbana, 

megalópoles 
e cidades 

globais 

Compreensão e 

comparação de 

aspectos das redes 

urbanas e suas 
hierarquias, como 

resultado da intensa 

urbanização 

combinada com a 

industrialização.  

Observação e 

interpretação dos 

elementos que 

compõem a região 

que é o objeto de 
estudo da 

realização do 

trabalho de campo 

extraclasse.  

*Rede urbana e 

hierarquia: intensa 
urbanização 

combinada com 

industrialização (Ex: 

Goiás); 

*Conurbação e áreas 
metropolitanas; 

*Aglomerado urbano 

– Região 

metropolitana; 

*Megalópoles; 
*Megacidades; 

*Cidades Globais; 

1º Momento: Aula 

expositiva dialogada 

com elementos para a 

problematização 

referentes à cidade do 
aluno; 

2º Momento: 

Classificação de redes 

urbanas e seus 

conceitos 
complementares com a 

utilização de recursos 

didáticos como o data- 

show para exposição 

de mapas e imagens e, 
ainda, distribuição de 

esquema de apoio 

sobre aspectos gerais 

do conteúdo; 

3º Momento: 
Proposta de trabalho 

de campo extraclasse: 

- Em grupos de 3 ou 4 

alunos, eles devem ir à 

região da avenida 
Pedro Paulo de Souza 

no Setor Goiânia 2, 

fazendo um recorte 

entre o Corpo de 

Bombeiros e a 

*Participação, 
envolvimento e 

problematização. 



137 

 

Avenida Perimetral 

Norte, destacando 

elementos da 
paisagem que 

despertem sua atenção 

em relação a aspectos 

ambientais/físicos, 

sociais e econômicos.   

3ª aula de 

45 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanização 

do Brasil 

 

Conhecimento e 
informação sobre o 

desenvolvimento e 

organização do 

espaço geográfico 

brasileiro a partir 
do esquema centro 

e periferias, 

ressaltando 

algumas definições 

da hierarquia 
urbana, utilizando 

como referência a 

cidade em que 

vivem. 

*Organização do 

espaço geográfico 

brasileiro: Centro-
Periferia;  

*No Brasil: 

 - Megalópoles 

globais; 

 - Metrópoles 
nacionais; 

 - Metrópoles 

regionais; 

 - Centros regionais; 

 - Centros sub-
regionais; 

 - As regiões 

metropolitanas 

brasileiras (Exemplo: 
Goiânia).  

1º Momento: Aula 

expositiva dialogada 

com elementos para a 

problematização 
referentes ao 

conteúdo; 

2º Momento: 

Utilização de recursos 

didáticos, como alguns 
mapas do Brasil, para 

localizar e identificar 

elementos do espaço 

geográfico brasileiro, 

de data show para 
apresentação de slides 

contendo um jogo de 

imagens e mapas 

virtuais a fim de que 

os alunos se 
informassem das 

diferentes definições 

de megalópoles, 

metrópoles, centros 
regionais, centros sub-

regionais e regiões 

metropolitanas e, 

ainda, distribuição de 

esquema de apoio 
sobre aspectos gerais 

do conteúdo. 

*Participação, 
envolvimento e 

problematização; 

 

4ª aula de 

45 minutos 

Impactos 

ambientais e 

sociais no 
processo de 

urbanização 

da região 

norte de 

Goiânia: 
Setor Goiânia 

2. 

Reflexão, discussão 

e síntese sobre 

como está se 

desenvolvendo o 

processo de 
urbanização e os 

impactos 

socioambientais na 

Região Norte de 

Goiânia, 
focalizando o Setor 

Goiânia 2, nas 

imediações do 

bairro da escola. 

*Caracterização da 

área: 
- Região Norte da área 

urbana de Goiânia; 

- Imediações da 

confluência do 

Ribeirão João Leite 
com o Rio Meia Ponte;  

- Bacias de inundação 

da planície do Rio 

Meia Ponte; 

- O empreendimento 
Reale localiza-se em 

área de preservação 

permanente (APP) e 

ocupará inclusive parte 

da planície fluvial do 
Ribeirão João Leite em 

áreas de meandros 

abandonados, 

inundáveis 

periodicamente; 
- Solo: tipo gleissolo – 

mal drenado, textura 

argilosa e com boa 

capacidade de retenção 

de água, deveria ser 
destinado no máximo 

para horticultura, 

1º Momento: Os alunos 

se reúnem em grupos 
(os mesmos que 

realizaram o trabalho 

de campo extraclasse) 

discutem e elaboram 

uma síntese sobre 
aspectos que 

observaram na 

atividade de campo, 

elegem um 

representante para 
expor sobre a 

observação e 

interpretação da área 

visitada por eles; 

2º Momento: Roda de 
conversa com 

exposição dialogada do 

conteúdo; 

3º Momento: Proposta 

de atividade para casa: 
distribuição de mapa e 

imagem de satélite da 

mesma área visitada no 

trabalho de campo, 

para que os alunos 
possam ampliar sua 

*Participação, 
envolvimento e 

problematização; 

 

*Elaboração de 

uma síntese sobre 
os aspectos que 

observaram na 

atividade de 

campo; 

 
*Exposição da 

síntese por um 

representante do 

grupo, destacando 

a observação e 
interpretação da 

área feita pelo 

grupo; 

 

*Discussão intra-
classe; 

 

*Atividade para 

casa: recolhida e 

avaliada. 



138 

 

chácaras de lazer, 

preservação e 

recuperação de matas 
ciliares; 

- Legislação em vigor. 

interpretação e incluir 

uma argumentação no 

verso da atividade 
relacionando o trabalho 

de campo com as 

imagens entregues. 

ORGANIZAÇÃO: IZABELLA P. BENTO, 2013. 

 

O quadro apresentado sintetiza a atividade de intervenção didática. Após sua 

realização, alguns elementos puderam ser destacados como orientações que contribuem para a 

problematização do objeto deste estudo. Por exemplo, buscou-se durante todo o processo de 

ensino e aprendizagem uma mediação didática que propusesse  o lugar como uma categoria 

potencializadora para mediar a construção do raciocínio geográfico. O modo de se trabalhar o 

conteúdo para intervir nos motivos e vontades do aluno, em prol da aprendizagem, foi 

intencional. Durante o processo de planejamento, organização e realização das aulas, 

desencadeou-se uma atitude consciente e propositiva diante dos objetivos a serem alcançados. 

Para tanto, as aulas foram planejadas e ministradas com o intuito de promover a participação, 

motivação e aprendizagem do aluno. Para a obtenção de resultados satisfatórios quanto a esse 

objetivo, buscou-se elencar a importância do lugar como referência empírica imediata para 

mediar a formação do pensamento espacial e promover o raciocínio geográfico.  

Um exemplo máximo desse esforço foi a atividade de campo extraclasse, proposta 

para a turma do 2º ano A, em que grupos de três ou quatro alunos deveriam ir à região da 

Avenida Pedro Paulo de Souza, no Setor Goiânia 2, para fazer uma análise espacial entre o 

Corpo de Bombeiros e a Avenida Perimetral Norte. Nessa atividade, os alunos destacariam 

elementos da paisagem que despertaram sua atenção em relação a aspectos ambientais/físicos, 

sociais e econômicos. A priori, a observação deveria ser feita de forma mais geral, sem 

direcionar o olhar dos alunos para aquilo que seria o conteúdo da aula seguinte: o processo de 

urbanização e os impactos ambientais na Região Norte de Goiânia com foco no Setor Goiânia 

2. Essa região é um espaço do cotidiano desses alunos, seja por estarem estudando em uma 

escola nas imediações, por viverem próximos ao local ou por transitarem por ali para irem à 

escola e voltarem a suas casas. 

A área, objeto do estudo para os alunos do 2º ano A, situa-se na Região Norte da área 

urbana de Goiânia, nas imediações da confluência do Ribeirão João Leite com o Rio Meia 

Ponte e está inserida na bacia de inundação, periódica e temporária, da planície do Rio Meia 

Ponte. A problemática que envolve esta área tinha como destaque, na época da atividade, o 

empreendimento Reale – condomínio vertical em construção para moradia, da Brookfield 
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Incorporações, situado no Setor Goiânia 2. Esse empreendimento está localizado dentro da 

área de preservação permanente, ocupando, inclusive, parte da planície fluvial do Ribeirão 

João Leite, em áreas de meandros abandonados e inundáveis periodicamente.   

A gravidade do problema destacado gerou um processo judicial que resultou na 

suspensão da obra. Como é uma região próxima à escola, a atividade extraclasse deveria 

despertar a atenção e a preocupação dos alunos para com o desenvolvimento do processo de 

urbanização e os impactos socioambientais na Região Norte de Goiânia, focalizando o Setor 

Goiânia 2, em específico, nas imediações do bairro da Escola A (Figura 4). 

A atividade de campo e sua relação com o espaço vivido dos alunos não foi imposta 

para atender às demandas desta pesquisa. Ao contrário, o Professor 1 foi enfático ao 

apresentar a necessidade da continuidade do conteúdo programático. Portanto, os objetivos da 

pesquisa deveriam se adequar ao que se estava trabalhado no momento de sua realização. De 

modo que, no período em que a atividade de intervenção ocorreria, seria dada continuidade 

àquilo que estava sendo proposto pelo professor regente. A partir desse momento, foram 

empregados esforços para elencar aspectos que respondessem aos interesses desse estudo com 

a participação do Professor 1, no que concerne ao planejamento. 
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FIGURA 4: MAPA DE LOCALIZAÇÃO - PROXIMIDADE DA “ESCOLA A” EM RELAÇÃO 

AO SETOR GOIÂNIA 2 
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Primeiramente, foi solicitada aos alunos uma visita ao local. Essa visita deveria ser 

feita em grupos, no horário estabelecido pelos próprios alunos, e fornecer elementos para uma 

breve síntese do que foi possível observar naquela região, quanto ao que fora solicitado na 

atividade: “destacar elementos da paisagem que despertassem sua atenção em relação a 

aspectos ambientais/físicos, sociais e econômicos”. Feito esse exercício de abstração in loco, 

seria dado espaço, em sala de aula, para os alunos falarem de suas impressões, ao mesmo 

tempo em que o conteúdo seria trabalhado e explicado, para fomentar uma discussão. A 

discussão pode promover uma melhor compreensão da concepção de lugar como espaço 

vivido e experienciado pelos alunos, despertando no jovem uma apropriação consciente desse 

lugar. Apropriar-se da cidade é conhecê-la, vivenciá- la e é aprender com ela. 

Retomando-se a cidade como conteúdo geográfico, vale destacar que Goiânia foi 

fundada em 1933, como parte de uma política nacional de interiorização e de modernização 

do território brasileiro. É conhecida por ser uma cidade planejada e moderna. Embora 

planejada, sua dinâmica tem sido a de uma expansão intensa, seguindo uma lógica de 

segregação e exclusão, resultando em um espaço complexo, com problemas estruturais de 

oferta de serviços básicos e de habitação para a população majoritária, com problemas 

ambientais, intensa verticalização, periferização e segregação urbanas. A cidade conta hoje 

com uma população superior a um milhão de habitantes e com uma densidade demográfica de 

aproximadamente 1.100 hab/km². Com uma malha urbana que extrapola seus limites 

municipais, essa cidade é atualmente o núcleo central da Área Metropolitana de Goiânia.  

 Como produção social e histórica, a cidade apresenta marcas profundas de seus 

tempos e espaços de constituição. Logo, o entendimento da apropriação urbana pelos 

diferentes grupos sociais é fundamental. A cidade é considerada uma expressão material de 

práticas socioespaciais, resultando na constituição do espaço urbano. Como lugar, a cidade 

desempenha um papel único na vida das pessoas que a habitam, pois ali desenvolverão laços, 

principalmente culturais, terão um modo de vida, de fazer as coisas, de se relacionar com a 

natureza e com o espaço vivido. Se assim não for, esse lugar não terá significado para o 

indivíduo. 

Para um melhor desdobramento explicativo do Quadro 5, referente aos planos de aula 

desenvolvidos, destacam-se os conteúdos e conceitos científicos trabalhados nessa primeira 

etapa da intervenção didática, realizada na escola A, com o Professor 1, nas quatro aulas 

ministradas.  
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Primeira aula: a) Conteúdo: aspectos da urbanização da humanidade – Conceito: Revolução 

Neolítica; b) Conteúdo: transição do campo para o meio urbano – Conceito: migrações rurais 

e urbanas; c) Conteúdo: relação campo e cidade – Conceito: Primeira Revolução Industrial; 

modificações sociais e econômicas consequentes das transformações sociais na sociedade e no 

mundo.  

 

Segunda aula: a) Conteúdo: rede urbana e hierarquia – Conceito: urbanização; 

industrialização (o Estado de Goiás será utilizado como exemplo básico; b) Conteúdo: 

conurbação e áreas metropolitanas – Conceitos: aglomerado urbano; região metropolitana; 

megalópoles; megacidades; cidades globais. 

 

Terceira aula: a) Conteúdo: organização do espaço geográfico brasileiro – Conceito: centro-

periferia; b) Conteúdo: exemplos da organização do espaço geográfico no Brasil – Conceitos: 

megalópoles globais brasileiras; metrópoles nacionais brasileiras; metrópoles regionais 

brasileiras; centros regionais brasileiros; subcentros regionais brasileiros, regiões 

metropolitanas brasileiras (ex.: Goiânia). 

 

Quarta aula: a) Conteúdo: Questões socioambientais do processo de urbanização da região 

norte da capital de Goiânia, ocupação e uso do solo urbano – Conceitos: Bacias de inundação; 

meandros; gleissolo; área de preservação permanente.  

 

 De acordo com a descrição e explicitação dos conteúdos e conceitos científicos 

trabalhados na intervenção didática realizada na escola A, ressalta-se a importância de 

descrever, brevemente, como os conceitos foram trabalhados em sala de aula para além da 

atividade de campo. Conforme mencionado, buscou-se atribuir especial atenção à atividade 

mediadora do professor, com a preocupação de não passar para os alunos definições prévias 

de conceitos científicos. As aulas foram expositivo-dialogadas, munidas de muitas 

problematizações e questionamentos, para que os alunos, na busca por respostas, pudessem 

construir seus próprios conhecimentos. Assim, desenvolveram-se as quatro aulas, partindo-se 

sempre dos conhecimentos cotidianos dos alunos acerca dos diferentes conteúdos trabalhados, 

para em seguida se inserir problemas/questões para que eles conseguissem ampliar e 

reformular esses conhecimentos para saberes científicos mais elaborados. No entanto, 

destaca-se também a utilização constante de outros agentes mediadores, como: esquemas de 

apoio com uma discussão sistematizada sobre o tema, sempre entregue ao final da aula; 
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utilização de mapas físicos e digitais; utilização de recursos multimídias – projeção de slides, 

apresentação de imagens (fotografias, gráficos, tabelas) –; trabalho de campo. Importa 

destacar esses elementos básicos de mediação didática para que se compreenda sua 

importância desafiadora no processo de ensino e aprendizagem em Geografia. 

Dentre esses agentes de mediação, destina-se, aqui, especial atenção ao trabalho de 

campo, explorado de forma mais consistente na quarta aula da intervenção didática. Essa aula, 

em particular, foi muito rica para os objetivos desta tese, posto que os alunos se sentiram 

motivados para contar o que viram, aonde foram, com quem conversaram. Muitos alunos 

pediram a palavra para compartilhar o quanto estavam surpresos com a quantidade de novos 

empreendimentos naquele setor. Alguns relataram as modificações na avenida, onde fizeram o 

trabalho de campo, principalmente aquelas próximas ao Parque Leolídio di Ramos Caiado. 

Um dos alunos comentou que o parque em questão “parecia abandonado”, pois ele passava 

por ali durante o dia e nunca viu nenhuma atividade de lazer a ser desenvolvida naquele 

ambiente. Outra consideração importante partiu de um dos grupos que foi ao local, cujos 

componentes destacaram a contradição entre a crescente urbanização naquele Setor e os 

resquícios de uma vida rural. Eles inclusive conseguiram entrevistar o dono de um haras de 

cavalos sem raça que existe em frente ao corpo de bombeiros, na região analisada, e 

identificaram aquele como um espaço remanescente de outra época.   

Por fim, depois do trabalho de campo, da síntese com as primeiras impressões e da 

apresentação e discussão da temática em sala de aula, foi proposta a atividade final. Foram 

distribuídos um mapa (Figura 5) e uma imagem de satélite (Figura 6) da mesma área visitada 

no trabalho de campo, para que os alunos pudessem interpretar e incluir uma argumentação 

mais elaborada, relacionando o trabalho de campo com as imagens entregues e a discussão 

feita em sala de aula. As figuras seguintes constituem as imagens apresentadas aos alunos na 

atividade proposta para o 2º ano A. 

A Figura 5 representa o percurso percorrido pelos alunos para o desenvolvimento da 

atividade de observação, descrição e análise, e a Figura 6 apresenta a imagem da área de 

construção do condomínio Reale, tema observado e abordado no trabalho de pesquisa e nas 

aulas. 
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FIGURA 5: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO PERCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS À         
AV. PERIMETRAL NORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.googleearth.com (com modificações). 

 

  

FIGURA 6: IMAGEM DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO REALE 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fonte: www.googleearth.com (com modificações). 
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Na tentativa de elencar alguns resultados parciais dessa etapa do trabalho, recorre-se 

ao principal objetivo da intervenção que nos remete a uma importante questão: os alunos 

participaram mais, sentiram-se mais motivados e puderam, assim, apreender mais o 

conhecimento sobre o conteúdo abordado nas aulas? 

Para responder a essas questões recorre-se à tese deste estudo, em que está sendo 

proposta a concepção de que o lugar, além de ser referência empírica das diversas disciplinas 

escolares, é elemento do raciocínio geográfico e, por isso, contribui para uma mediação 

didática desejável para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia. Entende-se, aqui, 

o lugar como um referencial teórico para a construção de um pensamento espacial, sendo essa 

categoria uma dimensão da realidade. No presente estudo, o processo de ensino e 

aprendizagem está centrado na formação do raciocínio geográfico. 

Diante dessas considerações, acredita-se que a atividade de intervenção didática 

realizada na escola A tenha possibilitado uma dimensão do lugar para além de uma referência 

empírica, pois na medida em que os alunos iam a campo estudar, observar, analisar aquele 

espaço concreto e imediato, nas aulas, em classe, foi feito um trabalho em que eles pudessem 

abstrair essa realidade cotidiana do lugar projetando-a às mais diversas escalas. Realizou-se 

um constante exercício da relação dialética do lugar com o espaço regional, nacional e global. 

Essa constatação leva à crença de que os alunos utilizaram o lugar como elemento da 

produção do seu próprio raciocínio geográfico e, por esse motivo, considera-se esse conceito 

como uma mediação didática desejável no processo de ensino e aprendizagem em Geografia. 

Afinal, o lugar foi utilizado como referencial teórico para a construção de um pensamento 

espacial, a partir de um conceito que representa uma dimensão da realidade.  

O possível sucesso da atividade de intervenção como um todo pode estar ligado à 

própria concepção dos alunos sobre o lugar. A proposta de se trabalhar um espaço vivenciado 

por eles em seu cotidiano, sem dúvida, os motivou na realização da atividade à qual, 

possivelmente, conseguiram atribuir significado. 

Diante dos indícios citados, torna-se pertinente aprofundá-los com a sensível 

contribuição de Callai (2000, p. 84), quando convida o seu leitor a estudar o lugar para 

compreender o mundo. “As regras podem ser gerais, os interesses universais, mas 

concretamente se materializam em algum lugar específico. É o nível do local que traz em si o 

global, assim como o regional e o nacional”. É justamente nesse sentido que se compreende o 

conceito de lugar nesta tese. Com o claro intuito de que os alunos pudessem observar, 

descrever e analisar ações gerais, interesses de cunho universal que se concretizam e se 

materializam em um lugar específico, podendo ser esse lugar o seu próprio, aquele onde o 
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aluno vive, transita, trabalha e do qual usufrui, foi nítida a compreensão de que o nível do 

local está carregado de impressões globais, regionais, nacionais.  

A opção pelo conceito de lugar como uma mediação didática em potencial exige um 

critério importante no estudo de Geografia: a escala de análise. É necessário que se 

considerem os vários níveis de escalas de análise. Ainda que se faça um recorte em relação a 

uma delas, jamais se exclui sua relação com as demais – o local, o regional, o nacional e o 

mundial –, pois são “versões” que se inter-relacionam nos estudos geográficos, dada a sua 

interdependência. Como explica Callai (2000, p. 95), o “trânsito nos vários níveis desta escala 

é fundamental para uma análise significativa e consequente, caso contrário, há o risco de 

explicações simplistas”. Para se estudar o lugar, as demais escalas de análise da Geografia 

devem ser consideradas em suas dimensões específicas, a fim de que não sejam elaboradas 

análises incompletas e superficiais.  

Embasando-se nesse entendimento, vale destacar, novamente, a relação entre os 

conceitos cotidianos e os conceitos científicos. Estes conceitos fazem parte do processo de 

construção do conhecimento por parte de qualquer indivíduo, e os alunos, de fato, operam o 

conhecimento cognitivamente a partir da formulação desses conceitos. De um modo geral, as 

pessoas possuem conceitos formulados a respeito da maioria das coisas e, como afirma Callai 

(Ibid, p. 103), “a tarefa da escola é favorecer a reformulação dos conceitos originários do 

senso comum em conceitos científicos [...] a construção dos conceitos ocorre pela prática 

diária, pela observação, pelas experiências, pelo fazer”. No trabalho de campo de intervenção 

didática na Escola A, optou-se por reformular os conceitos originários do senso comum em 

conceitos científicos a partir de uma prática diária, das experiências do dia a dia de um lugar 

vivenciado, mediante o exercício da observação e do fazer, para, como o auxílio das aulas de 

cunho mais teórico, passar a graus de generalização e abstração cada vez maiores, como se 

destacou anteriormente.  

Para conhecer o lugar, o aluno precisa conhecer o seu município, andar pelas ruas, 

viver sua cidade e estabelecer relações do seu bairro com ela. Somente assim poderá “pensar 

globalmente e agir localmente”, como propõe Callai (2000, p. 131). Isso exige dispor dos 

instrumentos necessários para se entender como é o mundo, como ele se organiza, como se 

transforma, posto que “os lugares particulares se interligam entre si de forma seletiva e de 

acordo com os interesses locais, nacionais e/ou mundiais [...] o espaço concretiza todas essas 

relações e torna-se fundamental estudar o particular”. 

Como não reconhecer determinado lugar, da forma como ele está sendo abordado 

nesta tese, como uma mediação didática potencial e desejável no processo de ensino e 
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aprendizagem em Geografia? Afinal, o aprender a pensar o espaço geográfico a partir do lugar 

permite descobrir o mundo e se relacionar com ele. 

Na tentativa de reafirmar os indícios de que o conceito de lugar contribui para uma 

mediação didática potencializadora no processo de ensino e aprendizagem em Geografia, 

apresentam-se algumas impressões do Professor 1, regente da turma, obtidas em entrevista 

semiestruturada (roteiro apresentado nos apêndices). 

Inicialmente, ele considera que, de acordo com o que observou na intervenção 

didática, foi possível perceber a utilização do conceito de lugar nas aulas ministradas. Este era 

um dos principais objetivos dessa investigação, sobretudo na proposta de atividade de campo 

desenvolvida com a turma do 2º ano. O professor destaca a importância dessa atividade, uma 

vez que o objeto de estudo faz parte do lugar do aluno. Em sua fala, recorrentemente destaca 

as atividades propostas e realizadas como sendo um aspecto positivo. No que se refere à 

interação com os alunos, o professor afirma que a postura adotada com a turma foi “ótima”. 

Ele acredita que esse resultado positivo se deu pelo envolvimento e interesse dos estudantes, o 

que, nessa faixa etária, é imprescindível. 

O professor ressalta também questões relacionadas ao uso de recursos didáticos, como 

mapas, apresentação de slides com imagens, e à postura dinâmica em sala de aula, sempre 

problematizando, questionando e indagando os alunos que, na sua concepção, responderam de 

forma positiva, interagindo com envolvimento e participação. Em síntese, o professor reforça 

que o trabalho de observação, antes da intervenção didática, permitiu que os alunos 

adquirissem confiança e afinidade durante esse processo, facilitando o desenvolvimento das 

aulas. 

Para ilustrar melhor esses comentários, a entrevista com o Professor 1 constitui uma 

base de dados bastante representativa, principalmente quando se pergunta sua opinião sobre a 

intervenção didática realizada. Nesse sentido, foi indagado ao Professor 1 se foi possível a 

utilização do conceito de lugar para uma mediação didática no processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia. Considere-se sua resposta. 

  

Sim, foi possível a utilização da categoria lugar e o exemplo está aqui do lado [atividade que 

desenvolvi com a turma], o exemplo máximo. Infelizmente, a realidade nos deu esse exemplo, você 

finalizou as aulas que você deu sobre um conteúdo de geografia urbana, propondo uma atividade em 

que os alunos teriam que ir a campo, próximo de onde eles moram, porque em geral eles moram por 

aqui e você propôs uma atividade de observação no Goiânia 2, que faz parte do lugar deles. [...] E 

você propôs atividades em vários momentos, trabalho de campo. Depois, na outra, aula a discussão 
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dos resultados que eles observaram, [...] os alunos gostaram. Não tem como não gostar também, eu 

acho, de uma atividade, assim, prática, que fala do lugar deles, de uma coisa tão atual que está 

acontecendo, que é a construção de prédios em um lugar inadequado, como em parte do Goiânia 2 

[...]. Para mim, a avaliação do aluno é que diz se a coisa valeu ou não, porque o aluno é o grande 

avaliador, se o aluno gosta da aula é porque a aula foi boa, eu consegui, ele entendeu [...]. O 

resultado está aí, eles fizeram a atividade, foram a campo. Eu nunca tinha dado trabalho de campo 

nessa turma. Então, foi uma coisa que movimentou as aulas de geografia [...] movimentou, valorizou. 

E acho que você conseguiu, sim, usar a categoria lugar nessa mediação.  

 

Acerca dos principais processos pedagógicos utilizados nas aulas de Geografia, na 

intervenção didática, com a finalidade de que os alunos pudessem construir um conhecimento 

geográfico, a opinião do Professor 1 foi a seguinte: 

 

A interação com os alunos foi ótima. Não sei se seria se você não tivesse observado as aulas durante 

meses, porque eles se acostumaram com a sua presença, como se você fosse uma co-professora [...]. 

Eles foram se acostumando com a sua presença e isso fez com que, quando você foi dar aula, você 

não era uma estranha [...], eles sabiam que você era uma pessoa preocupada, comprometida, fazendo 

uma pesquisa. Então, você já os conhecia, já sabia os nomes, já sabia mais ou menos alguma coisa de 

cada um, achei muito boa a sua interação. Mesmo porque você é professora também. Nessa interação 

com o aluno, isso é importante, principalmente, nessa faixa etária. [...] E a utilização dos recursos, 

você deu aula de urbana usando o data show, preparou os slides [...] ainda na interação, é como eu, 

também, você fazia perguntas. Eu, às vezes, mesmo reclamando da conversa, não quero só falar, 

aliás, quero falar, mas quando eu terminar pode falar também, fale por favor, o que você acha, o que 

você tem para falar, a aula em que o aluno não fala nada eu travo, porque aí eu não sei se estão 

gostando ou se não estão. A minha tendência é achar que eles não estão entendendo nada, porque 

quando a turma inteira fica assim você vê pelo olhar, o seu tipo de aula, o tipo de interação é 

parecida com a minha, o tempo inteiro faz pergunta para o aluno. Você fala alguma coisa e faz uma 

pergunta, cuja resposta vai te ajudar a continuar. Então, achei isso interessante [...]. A sua  

preparação para essas aulas, a partir dos conhecimentos que você tem, dos elementos, eu mesmo não 

sei se trabalharia a questão do Goiânia 2, se você não estivesse aqui comigo, em relação à questão 

urbana, até por causa do tempo, acho que não trabalharia. Então você trouxe o lugar, a categoria 

lugar para o estudo da geografia urbana. Acho que o diferencial, aliás, tudo isso que falei são 

diferenciais, o modo como você interagiu, o seu nível intelectual, e ligado ao seu nível a possibilidade 

de trazer o lugar para o estudo da urbana, com essa atividade, fazendo os alunos pensarem sobre a 

ocupação do Goiânia 2. 
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Uma terceira questão foi colocada no intuito de identificar aspectos que dificultaram 

e/ou facilitaram a construção do conhecimento por meio da mediação didática efetuada nas 

aulas de Geografia. E a conclusão do Professor 1 é como segue. 

 
O que facilitou [...] a sua interação com a turma, que só foi possível porque você já vinha me 

observando, o seu nível intelectual, o seu envolvimento como professora [...], o fato de você ter 

conhecimento da situação do Goiânia 2, a sua disposição, porque isso vale para todo professor que é 

disposto, para todo professor que gosta. O processo pedagógico facilita, se o professor gosta do que 

faz, ele já é um facilitador, a vontade, o querer, o gostar do que faz, gostar de seus alunos, gostar de 

seu trabalho, gostar de si, ter escolhido a profissão. Então, isso tudo a gente mostra quando está 

dando aula e os alunos percebem, isso tudo vai facilitar ou dificultar o processo  [...]. O fato de você 

ter trabalhado o lugar faz com que a aprendizagem seja melhor, não só a aprendizagem desse 

conteúdo específico, [...] porque aí eles podem abstrair, generalizar do Goiânia 2 para outros 

lugares. O que dificultou como observador, talvez a conversa, que me deixa com vergonha, são meus 

alunos, de repente conversando na aula [...] e a conversa não foi potencializada na sua aula não, 

talvez tenha sido até menos do que nas minhas [...]. Eu sei que em alguns momentos eu fiquei 

incomodado [...]. A conversa que é o problema básico aqui da escola, a gente tem muitos problemas 

aqui, problemas não faltam, mas em termos do dia a dia da sala de aula é a conversa. 

 

Por fim, perguntou-se se nas aulas de intervenção didática foi considerada a cultura 

geográfica dos jovens escolares. E de que forma. 

 
Sim, a sua interação, é isso que eu quis dizer, quando eu falei que você interagiu bem em sala, é que 

você estava atingindo os alunos, teve interação e, outra coisa, você é jovem, então, você está mais 

perto deles. Em termos de mentalidade, de idade, não deixa de estar mais perto deles, de linguagem 

[...], acho que sim, conseguiu considerar a cultura juvenil.   

 

Na minha avaliação, os alunos se sentiram atraídos pelo conteúdo específico que 

estava sendo trabalhado. Eles foram capazes de relacionar os conteúdos tratados com uma 

realidade próxima a eles – um bairro vizinho à escola. Os alunos estavam aprendendo algo 

que fazia parte de sua realidade, gerando assim significado.   

 Em todas as aulas, ocorriam intervenções de alunos que queriam contar como aqueles 

fenômenos estudados estavam presentes no seu dia a dia e no seu bairro, ou no bairro que 

estavam pesquisando. Eles se preocuparam em conversar com seus pais e avós, para obter 

mais informações sobre a região e para, em sala de aula, estabelecerem a relação com o 

conteúdo. 
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 Para exemplificar tais constatações, algumas narrativas feitas pelos alunos do 2° Ano 

nas atividades solicitadas podem constituir um recorte das observações realizadas, conforme 

os excertos que seguem. 

 

Aluno A 

 

Pelas imagens, podemos perceber a proximidade dos condomínios em relação aos rios que, 

possivelmente, no futuro irá causar prejuízos aos moradores com enchentes, alagamentos etc.  

 

Aluno B 

 

O condomínio Reale fica entre meandros abandonados, o que acarretará em prejuízos para a 

população que está em volta, pois essa é uma área de preservação ambiental, que na época de chuva 

serve para conter o grande fluxo de água do Ribeirão João Leite.  

 

Aluno C 

 

Ao analisar as imagens e após as discussões em sala de aula, foi possível entender claramente as 

irregularidades e ver os perigos que correm as pessoas que compraram ou pretendem comprar e 

morar nas regiões do Goiânia 2. [...] A área em que está sendo construído o Condomínio Reale é de 

preservação ambiental e o Ribeirão João Leite passa atrás da construção. E, além disso, o local é 

cheio de meandros. Meandros são trechos abandonados de curvas de rios, sendo assim, quando chove 

o rio transborda e escorre para esses meandros, escorrendo também para a área onde está sendo 

construído o Condomínio Reale.  

 

 É possível perceber as relações, abstrações e generalizações feitas pelos alunos a partir 

do conteúdo estudado, indicando uma possível aprendizagem por parte deles. Eles 

conseguiram abstrair o conteúdo específico, geográfico, e relacionar com o objeto de estudo, 

pensando a urbanização do Setor Goiânia 2 a partir dos impactos ambientais, elencando 

conceitos científicos como, por exemplo, o de meandros. Além disso, pôde-se perceber um 

senso crítico aguçado nas discussões e nas narrativas. Essa postura é resultado daquilo que foi 

trabalhado em sala de aula sobre o crescimento desordenado das metrópoles, sobre as áreas de 

valorização fomentadas pelo setor imobiliário e pelo monopólio das grandes incorporações 

nessas áreas, como assinala o trecho que segue. 

 

Aluno D 
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[...] Observei uma concentração de construções residenciais que se destacam pela grande quantidade 

de edifícios já construídos e pontos de venda para condomínios em construção. Com o aumento 

absurdo da quantidade de loteamentos que estão sendo expandidos para todos os lados na região, 

percebemos o quanto as imobiliárias atribuíram lideranças políticas municipais, monopolizando o 

território. 

  

 Na análise das narrativas, de acordo com os trechos apresentados e outros mais, há 

indícios de que os alunos possuem determinada noção de alguns conceitos científicos. É 

perceptível que eles desenvolveram coerente pensamento espacial. Essas noções dos alunos 

podem ser resultado das aulas de intervenção didática, podem ser resultado das aulas do 

professor regente, do conhecimento acumulado de estudos anteriores e dos saberes cotidianos 

que cada indivíduo constrói na sua existência e participação social. Como esta tese promulga 

e utiliza como referência, para a análise dos dados, as orientações de Vigotski (2000), 

reafirma-se o entendimento de que o indivíduo nasce social e desenvolve sua individualidade 

contando com uma série de mediações. Essas mediações interessam ao ensino de Geografia, 

visto que se propõe o lugar como uma mediação potencial na formação do raciocínio 

geográfico. É por essa razão que se considera a construção do conhecimento como algo que 

está ligado ao desenvolvimento mental do indivíduo. 

Diante desse entendimento, torna-se imprescindível retomar a compreensão dos 

processos mentais superiores, considerando o seu caráter histórico e social e a importante 

relação que o indivíduo estabelece com o meio sociocultural, relação essa que é mediada e 

depende de situações sociais específicas. Reafirma-se, desse modo, a relevância da 

intencionalidade no processo de ensino e aprendizagem em Geografia. Vale lembrar que a 

intervenção didática realizada nesta pesquisa foi intencional e considerou todos esses 

elementos da construção do conhecimento e desenvolvimento mental do indivíduo.  

 Sabe-se que os processos de mediação e internalização possuem estreita relação entre 

si. A internalização pode ser concebida como uma reconstrução interna, um processo criador 

de consciência. Nesse sentido, destaca-se a importância deste estudo para a reformulação, 

ampliação e reconstrução no rico confronto e encontro dos conceitos cotidianos e científicos. 

É preciso levar em consideração a importância dos conhecimentos cotidianos para o ensino de 

Geografia, em especial na tentativa de compreender a realidade além de sua dimensão 

concreta e imediata. A formação de conceitos é resultado de um processo complexo, uma 

trajetória extensa e sempre em movimento de formação e reformulação. É a partir da 
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construção de conceitos que o homem adquire modos de operar o pensamento e suas ações 

para compreensão do mundo (VIGOTSKI, 2010).  

 As orientações de Vigotski (2010) permitem sustentar a tese de que não existe uma 

hierarquia entre conhecimentos científicos e cotidianos. Estando ligados entre si, apesar das 

conhecidas distinções, esses dois tipos de conhecimentos podem e devem, portanto, ser 

estimulados pelo professor para a elaboração e reelaboração do saber. Para demonstrar isso, 

elencam-se como exemplos as narrativas elaboradas pelos alunos, as quais demonstram 

conhecimentos cotidianos mais elaborados. Como são jovens, seus conhecimentos estão 

relacionados a algumas variações da própria experiência cotidiana desses sujeitos, pois, 

conforme mencionado, eles se desenvolvem com a ajuda dos adultos antes mesmo da inserção 

na vida escolar. E por que os alunos apresentam uma ou outra noção espacial? 

 Ora, o lugar é, antes de tudo, elemento do raciocínio geográfico e está presente no dia 

a dia dos alunos e, por isso, se constitui como conceito fundante do seu conhecimento 

cotidiano. Contribui com uma mediação didática desejável ao processo de ensino, podendo 

estabelecer maior significado aos conceitos científicos. 

O jovem estudante possui em sua bagagem uma infinidade de conhecimentos que 

podem germinar e se transformar em saberes científicos. Lembra-se, como aponta Vigotski 

(2010), que os conceitos científicos se apoiam em muitas informações anteriormente 

adquiridas.   

 O trabalho de intervenção didática cumpriu com alguns de seus objetivos iniciais. Ao 

se propor o “lugar” como conceito potencializador para a construção de raciocínios 

geográficos, a resposta foi satisfatória, na medida em que os alunos passaram a pensar o 

conteúdo como algo palpável, que fazia parte de seu cotidiano imediato. Os alunos passaram a 

compreender o lugar como elemento do cotidiano, o que os ajudou a formar conceitos mais 

elaborados sobre o conteúdo específico, conforme demonstraram nas aulas interventivas e na 

realização e análise da atividade de campo. 

 

Escola B/Professor 2 

 

 A atividade de intervenção didática realizada na escola B, assim como na escola A, 

teve como objetivo inicial dar sequência ao conteúdo ministrado pelo professor regente das 

turmas observadas até então, na tentativa de reafirmar a aplicação da metodologia e 

considerar o conceito de lugar como mediação didática desejável no processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia independente do conteúdo a ser trabalhado. Nesse sentido, foi 
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abordado, nas aulas ministradas, o conteúdo “Geografia das Indústrias” como Unidade 

Didática, conforme a sequência programada no livro didático de Geografia adotado pela 

escola. Ao todo foram ministradas dez aulas, em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio, nos 

meses de setembro, outubro e novembro de 2012, logo após o período de observação, 

realizado nos meses de agosto e setembro do mesmo ano.    

 Esse momento da pesquisa empírica constitui uma segunda etapa da metodologia 

proposta. Trata-se de um desdobramento da primeira etapa, para um desenvolvimento 

metodológico como um processo, um aprendizado e tateamento dos melhores e mais 

profícuos instrumentos e procedimentos para atingir os objetivos propostos na investigação. 

Essa é a razão para escolha de uma metodologia diferenciada em relação à primeira etapa, 

pois que se busca melhor abordagem dos objetivos propostos.  

Essa segunda fase respalda-se, metodologicamente, nas concepções teóricas aqui 

assumidas, com a nítida intenção de propor uma prática docente mais sistematizada, 

interventiva e possuidora de maiores elementos da mediação didática. 

 Para essa segunda etapa da investigação, a metodologia calca-se nas orientações de 

Shulman (1997), propondo uma inversão dos elementos básicos do processo de ensino e 

aprendizagem, para além de uma concepção tradicional, elencando a compreensão de que “o 

ensino escuta e a aprendizagem conta”. 

 A mediação, na perspectiva desse autor, se dá a partir de uma comunidade de 

aprendizagem (incluindo o professor), na realização de uma nova leitura da sala de aula. 

Compartilha-se da proposta de compreensão da mediação como elemento fundador de uma 

comunidade de aprendizagem, em que a releitura da sala de aula, considerando que o ensino 

escuta e a aprendizagem conta, pode ser uma oportunidade em potencial de reinterpretação do 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia.  

 A metodologia proposta por Shulman (1997) e aplicada no estudo que envolve esta 

tese se fundamenta em três fases processuais, que podem ser desenvolvidas com qualquer 

conteúdo ou área do conhecimento. Segue uma amostra de sua estrutura. 

 

1ª FASE 

 

1ª proposição 

Partir do conhecimento cotidiano do aluno. 

 

2ª proposição 
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Apresentação do conteúdo a ser trabalhado com a turma. Expor para os alunos qual é o 

propósito de trabalhar determinado conteúdo, estabelecendo metas/objetivos (da unidade 

didática) a serem alcançados (aprendizagem/formação de conceitos). 

 

3ª proposição 

Problematização do conteúdo – a problematização se dá a partir dos conhecimentos prévios e 

inserção de novos conceitos. 

 

4ª proposição 

Verificação da aprendizagem – o que o(a) professor(a) precisa fazer para realizar com os 

alunos a tarefa final (alcançar as metas). 

 

2ª FASE 

 

1ª proposição 

Renunciar à ideia de que todos irão aprender tudo e da mesma forma. 

 

2ª proposição 

Divisão de trabalho em grupos para a realização da pesquisa (motivar o conhecimento 

específico dos alunos em determinados assuntos). 

 

3ª proposição 

O objetivo da divisão em grupos é a formação de um quebra-cabeça, uma vez que serão 

reunidos, sistematizados, concluídos e ampliados os conhecimentos na 3ª fase. 

 

3ª FASE 

 

1ª proposição 

Reunião dos grupos para a formação de uma síntese sobre o tema pesquisado. 

 

2ª proposição 

Momento destinado para trocas/câmbios entre os grupos, propiciando que o estudante ensine e 

aprenda com o outro, uma vez que cada grupo deve pesquisar e ensinar sobre um tema 

específico. 
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 Diante dessa proposta, apenas como caráter ilustrativo e sistemático, apresenta-se o 

planejamento das dez aulas de intervenção didática. 

 

1ª e 2ª aulas: 1ª FASE  

 

- Tema das aulas 

Discussão da ficha diagnóstica (apêndices) aplicada aos alunos; 

- Objetivo das aulas 

Analisar junto com os alunos a ficha diagnóstica respondida por eles, a fim de que possam 

conhecer melhor o cotidiano uns dos outros e se identificarem como sujeitos que produzem o 

espaço e se reconhecem através dele.  

- Organização das aulas: 

1º momento: Apresentar o perfil da turma através de uma discussão acerca das fichas 

diagnósticas (tabular os questionários e analisá-los, gerando, assim, um perfil das duas 

turmas); 

2º momento: Questionar e problematizar com os alunos a inserção da Geografia na prática 

cotidiana dos mesmos; 

3º momento: Relacionar e introduzir o tema a ser trabalhado nas aulas seguintes. 

 

3ª, 4ª, 5ª e 6ª aulas: 1ª e 2ª fases 

 

Tema das aulas: 

Geografia das Indústrias 

Objetivos das aulas: 

Apresentar o novo conteúdo que será trabalhado nos próximos dias (Geografia das Indústrias), 

com a finalidade problematizar com os alunos qual é o propósito de trabalhar esse conteúdo, 

estabelecendo metas/objetivos a serem alcançados (aprendizagem/formação de conceitos). 

Problematizar o conteúdo a partir do conhecimento prévio dos alunos, incentivando a 

formação de novos conceitos. Propor uma dinâmica de grupo, que deve ser apresentada e 

explicada ressaltando a estrutura e os critérios que devem ser seguidos: os alunos ficarão 

responsáveis pela pesquisa de temas distintos (todos relacionados ao tema central: “A 

Geografia das Indústrias”), sendo elaborada uma síntese a ser apresentada para os estudantes.  

 - Organização das aulas: 

1º momento: Apresentação do conteúdo: Geografia das Indústrias; 
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2º momento: Proposição das metas a serem alcançadas ao final da unidade didática; 

3º momento: Problematização do conteúdo; 

4º momento: Divisão de trabalhos em grupos. 

 

7ª, 8ª, 9ª e 10ª aulas – 3ª FASE 

 

Tema das aulas 

Geografia das Indústrias; verificação da aprendizagem. 

Objetivos das aulas 

Reunir os grupos para a formulação de uma síntese sobre o tema pesquisado (essa síntese será 

feita em sala de aula com o auxílio das fontes de pesquisa utilizadas pelos estudantes). 

Apresentação do seminário – momento destinado para as trocas entre os grupos – com o 

trabalho de pesquisa os grupos possuem condições de ensinar os temas específicos que 

ficaram responsáveis por pesquisar e assim aprendem e ensinam Verificar a 

apreensão/construção do conhecimento a partir de uma discussão sobre as metas e objetivos a 

serem alcançados. 

Organização das aulas 

1º momento: Elaboração da síntese em sala de aula; 

2º momento: Apresentação oral dos trabalhos de pesquisa; 

3º momento: Discussão final – verificação da aprendizagem a partir das metas propostas.  

  

 Realiza-se uma análise geral, porém aprofundada, do desenvolvimento das dez aulas 

ministradas no processo de intervenção didática. As primeiras e segundas aulas ministradas 

nas duas turmas do 2º ano do Ensino Médio tinham como objetivo contemplar a 1ª proposição 

da 1ª fase da metodologia proposta. Para isso preencheu-se uma ficha diagnóstica (ver 

apêndices) dos estudantes, antecedida da assinatura de um termo de consentimento. Realizado 

esse procedimento, as fichas foram tabuladas e analisadas com o intuito de gerar um perfil das 

duas turmas em questão, conforme  apresentado no item 4.3. A aplicação da ficha diagnóstica 

atende à demanda da 1ª proposição, em que se propõe partir do conhecimento cotidiano dos 

alunos, o que demanda ter conhecimento de suas práticas espaciais cotidianas.  

As duas primeiras aulas, portanto, tinham como finalidade um estreitamento da 

relação dos alunos com a professora. Essa proposição envolve o conhecimento do cotidiano 

dos alunos, com o objetivo claro de utilizá-lo para uma potencial construção do conhecimento 

para atender ao conteúdo em questão, a partir do lugar do estudante. 
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Essas aulas se mostraram surpreendentes para os discentes. Eles deram indícios de que 

até então eles não tinham tido espaço para falar sobre suas práticas espaciais cotidianas. 

Assim, trata-se de momento representativo, posto que, durante todo o processo de observação 

e intervenção, não foram observadas colocações nem exposições como durante essa atividade. 

Nas aulas projetadas no formato “roda de conversa”, os alunos sentiram-se bastante à vontade. 

Falaram sobre si próprios, questionaram os hábitos dos colegas, em suma, aderiram à proposta 

que estava sendo feita para a realização da pesquisa. Uma aluna assim se manifestou: “Se 

você quer saber da gente, quer saber da nossa vida, eu também quero saber o que você tem 

pra falar”.   

 Acredita-se que as primeiras aulas abriram um caminho favorável para prosseguir com 

a pesquisa, ainda que algumas dificuldades tivessem de ser enfrentadas. A terceira aula nas 

turmas de 2º ano teve como objetivo atender à 2ª e à 3ª proposição da 1ª fase. Para isso, foi 

apresentado o conteúdo a ser trabalhado com os alunos, destacando-se a sua importância e 

aplicabilidade em sua vida prática. Também foram apresentadas as metas a serem alcançadas, 

do ponto de vista da construção do conhecimento, e por fim foi iniciada a problematização do 

conteúdo, a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes. Para ilustrar esse momento, 

destacam-se, a seguir, alguns episódios vivenciados em uma das duas turmas de 2º ano do 

Ensino Médio. 

 

Turma 1 

A professora inicia a aula perguntando aos alunos se eles se lembram qual o conteúdo 

programado para aquela aula, informação dada na aula anterior. Como as respostas são 

difusas, ela então apresenta e prossegue perguntando se eles se recordam de já terem 

estudado esse tema em algum momento da sua formação ou se, pelo menos, já ouviram falar 

dele, e assim inicia a problematização. 

 

Professora: Vocês se recordam de já terem estudado algo sobre indústria ou ouvido falar? 

Aluno 1: Revolução Industrial. 

Professora: Vocês já assistiram a um filme muito famoso e divertido chamado Tempos 

modernos? 

[Apenas dois alunos haviam assistido]. 

Professora: Vocês sabem o que é fordismo? [Ainda remetendo ao filme]. 

Aluno 2: Pelo que eu lembro do filme é produção em série, as peças vêm de vários lugares e 

eles montam em uma indústria lá e sai pronto. 
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Professora: E o que você observou sobre o trabalhador da indústria? 

Aluno 3: Repetição. 

Professora: Vamos fazer a seguinte dinâmica: eu falo indústria e vocês me dizem a primeira 

palavra que vem na memória. 

Aluno 4: Máquinas. 

Aluno 5: Multinacionais. 

Aluno 6: Lucro. 

Aluno 7: Operários. 

Aluno 8: Trabalho. 

Aluno 9: Agricultura. 

Aluno 10: Produção. 

Aluno 11: Acidente de trabalho. 

Aluno 12: Desenvolvimento. 

Aluno 13: Globalização. 

Aluno 14: Mercantilismo. 

Aluno 15: Hitler. 

Aluno 16: Tecnologia. 

Aluno 17: PIB. 

Aluno 18: Comércio. 

Aluno 19: Vendas. 

Professora: Por que nós estudamos indústria, qual o propósito de aprendermos sobre esse 

conteúdo? 

Aluno 20: Porque o mundo hoje em dia está voltado nisso, tem a participação do capitalismo. 

Aluno 21: Para obter mais conhecimento do que nós temos ao nosso redor, na nossa 

convivência. 

Professora: O propósito de estudar indústria é um pouco mais complicado do que 

imaginamos, afinal envolve a compreensão de temáticas que estão relacionadas com a forma 

em que a sociedade de organiza. Estudar a indústria é refletir sobre a própria organização e 

produção da nossa sociedade. A partir da 1ª Revolução Industrial, as transformações sociais, 

econômicas, espaciais se tornam mais profundas, e a indústria e o processo de industrialização 

passam a ser, no século XVIII, uma das principais atividades econômicas do mundo. Esse foi 

um importante fato que modificou profundamente o tempo e o espaço na sociedade. Isso 

justifica a importância de estudarmos esse tema, para compreender o porquê das dinâmicas 

das coisas que acontecem hoje, que é o reflexo de uma história, de um contexto. E, 
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principalmente, porque a indústria faz parte do nosso dia a dia. Mas, afinal, como a indústria 

está presente em nosso cotidiano? 

Aluno 22: Uai, depende do tipo de indústria, mas dependemos delas para viver, porque tem 

indústria de comida, aí tem indústria que fabrica coisa pessoal.  

Aluno 23: No consumismo. 

Professora: Nós somos consumidores em potencial, essa turma, “então”, adora consumir, 

porque a principal atividade de lazer destacada na ficha diagnóstica dessa turma é ir ao 

shopping center nos finais de semana. E toda vez que vão ao shopping “eu garanto” que um 

sorvete vocês tomam, é ou não é verdade?   

Aluno 24: Do McDonalds. 

Aluno 25: Bob’s. 

Aluno 26: Giraffas. 

Aluno 27: Burguer King. 

Aluno 28: Cinema com pipoca e coca-cola. 

Professora: Mas, qual é a importância da indústria além do consumo?  

Aluno 29: Obra prima.  

Professora: Obra-prima?  

Aluno 29: Não, não, é matéria-prima, com a indústria. 

Aluno 29: Porque a indústria não trabalha sozinha. Igual para construir um carro, uma parte é 

do Japão, outra parte dos Estados Unidos, Canadá. 

Professora: Mas, a matéria-prima é anterior a essa parte da fabricação do carro, não? 

Professora: A matéria-prima não seria aqueles recursos que nós “tiramos”, extraímos do 

ambiente natural em sua primeira instância? O [aluno 29] falou do carro. A fabricação do 

carro nos remete a pensar em quê no que se refere a sua matéria-prima básica? 

Aluno 30: Combustível. 

Professora: Mas, ainda nem fabricamos o carro! 

Aluno 31: Metal. 

Aluno 32: Aço. 

Professora: Que tipo de indústria “pega” a matéria-prima e produz placas de aço para serem 

utilizadas na fabricação dos carros?  

Aluno 33: Metalúrgica. 

Professora: Antes da metalúrgica, essa é a segunda etapa. 

Aluno 34: Siderúrgica.  
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Professora: O [aluno 29] nos deu um exemplo interessante, o carro, então vamos pensar lá na 

matéria-prima do carro, que é o aço, que por sua vez é extraído de bacias de minérios, que vão 

para as indústrias siderúrgicas, a siderúrgica transforma esse material bruto em placas de aço, 

daí as placas de aço vão para as indústrias metalúrgicas, que transformam essas placas em 

formas específicas para determinado tipo de produção, ai nós chegamos no exemplo do nosso 

colega  [29], em que essas formas são vendidas para as indústrias automobilísticas para a 

produção de automóveis. 

  

[O sinal bateu e os alunos pediram para continuarmos no horário seguinte. Chegaram a sugerir 

que o professor pedisse a aula seguinte].    

  

 No primeiro momento dessa aula, a professora tem a intenção de provocar as 

experiências dos alunos sobre o que eles compreendem e/ou identificam como indústria. 

Trata-se de uma prática mediadora, em que o professor confronta os alunos com perguntas e 

exemplos próximos de seu cotidiano, para que a compreensão dos conhecimentos científicos 

esteja subsidiada pelos demais conhecimentos, ditos cotidianos, o que pode possibilitar uma 

aprendizagem significativa. Por esse motivo, no segundo momento da aula, a finalidade era 

destacar junto aos alunos o porquê da aprendizagem sobre o conteúdo de indústria e qual a 

sua relação e/ou aplicabilidade com a vida cotidiana dos sujeitos ali envolvidos.  

Ao introduzir o assunto, fica claro que o conceito de indústria é conhecido pelos 

alunos e que eles costumam utilizá-lo ou aplica-lo, com facilidade, em situações cotidianas. 

No entanto, quando se pede uma definição mais elaborada sobre conceitos complementares ou 

o aprofundamento do próprio conceito de indústria, as respostas são confusas e nota-se 

incerteza na fala dos alunos. Por exemplo, quando é perguntado o que os estudantes 

compreendem sobre fordismo, o aluno 2 tenta responder e começa bem, relacionando com a 

produção em série, mas logo a resposta vai se tornando confusa e o conceito se perde na 

simplificação de um conhecimento raso sobre o assunto.  

Na intervenção didática das dez aulas ministradas, verificam-se fortes indícios de que 

os conceitos discutidos e pesquisados fazem parte do repertório dos discentes. Contudo 

constata-se que as significações e conceitos elaborados por eles, produzidos socialmente e que 

pertencem a um arcabouço científico, ainda não foram internalizados e devidamente 

apropriados. Cabe salientar que a internalização pressupõe uma reconstrução interna do 

significado com geração de sentido, por esse motivo representa a conversão das funções 
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sociais em funções pessoais, estabelecendo um caminho de “ida” e de “volta” entre situações 

socioculturais e a internalização regulada pela tomada de consciência (VIGOTSKI, 2000).  

Assim, para promover a internalização dos conceitos científicos, foram estabelecidos 

vários agentes mediadores. Iniciou-se com a ação da professora, promovendo uma explicação 

dos conceitos a partir das referências trazidas pelos alunos. Estes, na maioria das vezes, 

manifestavam-se em estreita relação com o seu lugar de vivência, o que possibilitava propor 

uma mediação potencializadora a partir do conceito de lugar.  

Nessa perspectiva, destaca-se como exemplo o momento em que a professora pergunta 

como a indústria está presente no cotidiano dos alunos e imediatamente alguém responde que 

é através do consumo. Essa resposta permitiu à professora retomar a ficha diagnóstica 

respondida pelos estudantes, em que eles afirmam ter como principal atividade de lazer, nos 

finais de semana, o shopping center do bairro em que moram ou bairros circunvizinhos. Esta 

foi a deixa para questioná-los acerca de suas práticas de consumo nesse espaço, permitindo, 

por conseguinte, o estabelecimento das possíveis relações de suas práticas espaciais em seus 

lugares de vivência com o conteúdo científico trabalhado em sala de aula.  

Agindo dessa forma, conduziu-se um processo de construção do conhecimento por 

parte dos alunos a partir da aproximação de exemplos da vida prática desses sujeitos. O 

intuito era tornar mais elaboradas as definições e os conceitos científicos e também mais 

próximos da realidade do aluno, atribuindo, sempre, aplicabilidade e relevância para a prática 

cotidiana espacial. Essa é uma característica que demonstra como é possível construir o 

conceito de indústria, por exemplo, para além da transmissão de definições prontas, como foi 

observado na prática docente dos Professores 1 e 2.  

Vale mais uma vez reiterar o pressuposto de que os conceitos científicos devem estar 

imersos em experiências cotidianas, promovendo um sentido abstrato e generalizador no 

raciocínio cotidiano. Acredita-se que esse entendimento representa uma contribuição 

potencial desta tese para uma prática docente pautada nos pressupostos e convicções aqui 

destacados.  

Retomando a descrição das aulas, apresenta-se a quarta aula, ministrada nos 2º anos. 

Esta atendeu especificamente à 3ª proposição da 1ª fase e a 2ª e a 3ª proposições da 2ª fase.  

Depois da problematização do conteúdo, passou-se para a 2ª fase da metodologia. Para 

tanto, as turmas foram divididas em quatro grandes grupos. Como o tempo era escasso, não 

foi possível a formação de grupos menores. 

 Após a introdução e uma breve problematização do conteúdo, os alunos 

desenvolveram uma pesquisa. Antes disso, fez-se o sorteio dos temas, com o objetivo de 
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promover a motivação para a busca do conhecimento específico. Conforme Shulman (1997), 

a divisão em grupos permite formar um quebra-cabeça, com o intuito de reunir e sistematizar 

os conhecimentos dos alunos. Nesse caso, o estudante é o construtor de seus próprios saberes. 

Ao apresentar/ensinar seus temas aos demais colegas, demonstra sua capacidade de 

compreensão e, ao mesmo tempo, aprende com eles. Segue descrição dessa atividade. 

 

Conteúdo: Geografia das Indústrias 

Divisão dos grupos: 

Grupo 1 – Países pioneiros no processo de industrialização; 

Grupo 2 – Países de industrialização tardia; 

Grupo 3 – Países de industrialização planificada; 

Grupo 4 – Países recentemente industrializados. 

Assuntos pesquisados pelos grupos: 

- Principais características desse tipo de industrialização; 

- Como se deu o processo de industrialização nesses países; 

- Como é sua produção e como se relaciona com o mundo por meio dela; 

- Identificação dos principais países com esse tipo de industrialização; 

- Os principais fatores que colaboraram para esse tipo de industrialização; 

- Como você, jovem, se relaciona com os países em questão? 

Verificação da aprendizagem: 

- Elaboração de uma síntese em sala de aula; 

- Apresentação oral dos temas; 

- Aula dialogada sobre o alcance das metas propostas. 

 

 A quinta aula foi ministrada nas duas turmas de 2º anos, correspondendo ainda à 2ª 

fase dessa metodologia. Essas aulas foram de orientações dos trabalhos. Para esse momento, 

os alunos deveriam utilizar os materiais de que já dispunham para a pesquisa, para tirar 

dúvidas, colocando em prática a atividade de pesquisa.  

Mas o resultado proposto inicialmente não foi alcançado, porque os alunos não haviam 

iniciado a pesquisa. Sequer estavam de posse do livro didático de Geografia. Como não 

haviam estudado ou pesquisado sobre ele, não tinham dúvidas a apresentar. No que se refere à 

organização do trabalho, não se lembravam de nada do que havia sido proposto na aula 

anterior (não sabiam o tema que deviam pesquisar, nem se lembravam mais a que grupo 
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pertenciam). Isso exigiu recordar toda a aula anterior, na esperança de que o trabalho pudesse 

ainda ser realizado. 

 A sexta aula ministrada nas turmas do Ensino Médio também deixou muito a desejar. 

O objetivo era reunir os grupos para a formulação de uma síntese durante a aula, com a 

participação de todos os integrantes do grupo. Para esse momento, os alunos deveriam estar 

de posse das fontes de suas pesquisas. Uma minoria havia feito uma busca superficial na 

internet e no livro didático. As sínteses, em geral, eram cópias do livro, muito descritivas e 

informativas, não demonstrando, por isso, qualquer interpretação ou análise. 

 Para a 2ª e última proposição da 3ª fase, utilizaram-se duas aulas – a sétima e a oitava 

aulas ministradas nas turmas de 2º ano. Eram destinadas para as trocas entre os grupos, ou 

seja, os estudantes deveriam ensinar os grupos e aprender com eles, concretizando, assim, a 

pesquisa. Mas como a etapa anterior ocorreu de maneira insatisfatória, nas apresentações a 

grande maioria apenas fez uma leitura rápida e improvisada do conteúdo de próprio livro 

didático, comprometendo a proposta da atividade.  

 A reação dos alunos diante da atividade de pesquisa surpreendeu. O esperado era que a 

proposta fosse bem-aceita e estimulante para os alunos, tendo em vista que a intenção era 

descentralizar o processo de ensino da figura exclusiva do professor. Trata-se de uma ideia 

que, claramente, envolve uma concepção que considera a figura mediadora do professor. O 

objetivo era oportunizar a autonomia e a construção do conhecimento por meio da pesquisa, 

sob a coordenação, supervisão e organização da professora.  

 Centrar a aprendizagem no aluno exige que ele seja o protagonista de seus próprios 

avanços. Nesse sentido, compartilha-se da compreensão de Tébar (2011, p. 142), ao afirmar 

que “o próprio fato de oferecer a cada aluno uma experiência de aprendizagem significativa, 

de sucesso motivador, requer um estilo de trabalho baseado na atenção à diversidade, aos 

estilos e ritmos de aprendizagens dos educandos”. Essa mudança de perspectiva promulgada 

pelo autor é extremamente coerente, contudo representa uma árdua tarefa em sua aplicação. É 

um equívoco imaginar que o professor estará suprimindo o seu trabalho e facilitando o 

processo de ensino ao tirar de si as atribuições que seriam próprias de seu ofício. Na verdade, 

essa concepção exige do educador mediador outro estilo de comportamento pedagógico e 

didático. O professor, como mediador, é insubstituível, pois 

 

[...] a relação humana, afetiva, motivadora, intencional e transcendente faz 
de seu trabalho uma tarefa social de primeira grandeza [...] sua 
disponibilidade e proximidade aos diferentes ritmos dos educandos e sua 
capacidade para conhecer os processos de aprendizagem dos alunos 
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determinam um novo papel, mais próximo, mais organizador e orientador 
das aprendizagens, especialista em estratégias e contribuições didáticas, a 
fim de preparar cada aluno para ser o mediador vicário de seus próprios 
processos. (TÉBAR, 2011, p. 143). 

 

 A interpretação de Tébar (2011) sobre a ação mediadora do professor estabelece rico 

elemento para a discussão. Assinale-se que, na pesquisa empírica realizada nas escolas A e B, 

o objetivo era estabelecer sólidos vínculos humanos, afetivos, intencionais e motivadores na 

relação aluno-professor. Para tanto, nas atividades de intervenção didática, procurou-se criar 

uma relação de disponibilidade e proximidade por parte da professora, visando conhecer os 

diferentes ritmos dos estudantes e aprimorar sua capacidade de conhecer os processos de 

aprendizagem dos alunos. Assim, optou-se por desempenhar um papel próximo, organizador e 

orientador das aprendizagens, destinando aos discentes o trabalho de pesquisa, com o intuito 

de prepará-los para serem os mediadores de seus próprios processos, como ressalta o autor.  

 Essa questão envolve outras dificuldades, pois a construção histórica e social da escola 

e da formação de professores constitui uma verdade difícil de ser superada, que é o papel 

supremo da figura do professor, mentalidade que está enraizada nos próprios alunos. O 

desafio de desmistificar uma ordem imaginária de que o professor ensina e o aluno aprende, 

exclusivamente, constituiu-se o maior desafio dessa segunda etapa da pesquisa empírica. 

Conforme mencionado, a metodologia utilizada contou com um importante processo de 

pesquisa por parte dos alunos e, justamente, nessa etapa a adesão à proposta foi baixíssima. 

Os alunos não aceitaram bem o fato de que, por si próprios, deveriam pesquisar, buscar 

informações, estudar, estruturar uma síntese. As análises e interpretações deveriam ser 

elaboradas ao ponto de contemplar uma forma de explicar/trabalhar o conteúdo com os 

demais colegas ensinando-lhes o que aprenderam. Em suma, as duas turmas demonstraram-se 

desinteressadas. Apenas dois grupos desenvolveram o trabalho de pesquisa com antecedência, 

não utilizando, portanto, apenas o livro didático. Os demais grupos apenas consultaram o livro 

e a internet nos momentos de elaboração da síntese e da apresentação, realizando leituras 

superficiais. 

 Diante dessa situação, perguntas ecoavam durantes as aulas: se os alunos, tantas vezes, 

reclamaram que as aulas eram maçantes, sempre iguais, o professor entra, “fala, fala”, eles 

copiam ou, simplesmente, escutam e nada acontece, por que é que quando lhes é dada a 

oportunidade de assumir um papel ativo, autônomo e diferenciado, quando é oferecida uma 

perspectiva diferente às aulas, eles não aderem à proposta? Por que continuam reclamando? 

Por que não querem falar, participar, pesquisar? A justificativa para isso estaria no fato de 
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estarem acostumados com as definições e conceitos prontos? Seria mais cômodo para eles 

apenas se sentar e tentar “absorver” o que o professor fala? Afinal, o que os motiva?  

 Em busca dessas respostas, caminhou-se para as duas últimas aulas – o nono e o 

décimo encontro –, destinadas à verificação da aprendizagem. Foram resgatadas as metas 

apresentadas na terceira aula, que era realizar uma discussão sobre os saberes construídos 

acerca dos conhecimentos científicos pesquisados e estudados durante o período da 

intervenção didática. As metas eram as seguintes: 

 

Metas: 

- Compreender a questão industrial; 

- Identificar: 

- Quais foram os primeiros países a se industrializarem? Por que foram os pioneiros? 

- Quais foram os países de industrialização tardia? Por quê? 

- Quais são os países de industrialização planificada? O que isso significa? 

- Quais são os países recentemente industrializados? O que os caracteriza?  

- Onde se concentram as indústrias no mundo atual? Quais são os fatores que 

influenciam essa distribuição? E o que mudou na produção e na localização industrial 

com a atual revolução técnico-científica? 

- Concluir como os jovens adolescentes se relacionam com a produção industrial. 

 

 As duas aulas finais indiciam os resultados alcançados com essa intervenção. Para 

exemplificar, retomam-se alguns episódios. 

 

Turma 2 

Professora: Vocês se lembram que na terceira aula eu fiz uma dinâmica com vocês? 

Perguntei qual era a primeira coisa que “vinha em mente” quando eu dizia indústria. Depois 

de tudo que foi pesquisado e estudado, agora nós temos elementos para ampliar um pouco 

aquele primeiro entendimento, não temos? Mas, agora, vamos mudar um pouquinho: de 

indústria vamos para a questão industrial. O que é a questão industrial? Vocês compreendem 

essa pergunta? O que envolve a dimensão da indústria na sociedade, na economia, na política? 

Eu quero aquele significado inicial dado por vocês, mas de forma mais elaborada, utilizando 

dos conhecimentos discutidos e pesquisados por nós. Agora é o momento de fazer as relações. 

Aluno 1: Aí professora . . . a questão industrial é um conjunto, é o setor terciário. 

Professora: Pessoal, o que é o setor primário? 
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Aluno 2: Matéria-prima.  

Professora: E o secundário? 

Aluno 2: É o produto. 

Professora: E o terciário? 

Aluno 2: É o comércio. 

Professora: Por um acaso a indústria está desvinculada de algum desses setores ou ela está 

ligada aos três? 

Aluno 3: Ela está totalmente ligada aos três. 

Professora: Então a questão industrial não está ligada apenas ao setor terciário. Ela é, em sua 

essência, parte primordial do setor secundário. Mas só o setor secundário dá conta das 

demandas da questão industrial no mundo? 

Aluno 4: Não. 

Professora: O que a indústria representa para a sociedade, para a vida das pessoas para a 

economia? 

Aluno 5: Tudo. 

Professora: Tudo o quê? 

Aluno 6: A primeira revolução foi centralizada, a partir disso as indústrias, sabe, foram 

ampliando seu campo de atuação, quanto maior o lucro mais o país fica legal. 

Professora: Isso nos remete a uma questão importante: o processo de produção sempre foi o 

mesmo? 

Aluno 7: Não, era um trabalho repetitivo, normalmente praticado por crianças; 

Professora: Qual é mesmo o nome desse tipo de produção que emprega um trabalho 

repetitivo? 

[Ninguém da turma soube dizer, ainda esse modo de produção tenha sido apresentado por um 

dos grupos, na atividade de pesquisa]. 

Professora: É o fordismo, vocês se lembram desse processo de produção muito importante 

para a evolução da indústria no mundo? Até agora vocês não conheciam esse termo?  

Aluno 8: Eu já tinha ouvido. 

Professora: O restante não conhece esse termo? 

Obs.: Os alunos mantiveram-se calados. 

Professora: O fordismo é um processo de produção industrial que tinha como objetivo 

fabricar produtos em massa, processo de trabalho repetitivo de produção em série. Essa é uma 

lógica de produção pensada por um teórico, que foi aplicada na produção nas fábricas. O 

taylorismo também possui a mesma dinâmica, porém um processo um pouco mais amplo, é 
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possível pensar o taylorismo para fora da fábrica, esses dois processos, basicamente, são 

atividades iniciais que contribuíram para a Primeira Revolução Industrial. Com o advento das 

novas tecnologias, com a própria evolução da organização da sociedade, esse modo de 

produção fordista deixou de atender às demandas da época e se modificou. Hoje podemos 

dizer que o modo de produção que prevalece é quase o oposto daquele utilizado na Primeira 

Revolução. Por quê?  

Aluno 9:   Hoje se tem mais preocupação com o detalhamento. 

Aluno 10: Hoje tem aquele negócio lá da Nike, que a senhora falou, que eles produzem 

aqueles produtos lá na África, porque vai gerar menos custo, porque tem que pagar menos 

para os trabalhadores. 

Professora: Todos se lembram desse exemplo? Vocês se lembram que, muitas vezes, não 

compramos um produto que é produzido na indústria da Nike, compramos produtos que 

levam a marca Nike, mas que é produzido em países da África ou da Ásia, então você não 

está comprando um produto produzido na indústria da Nike, na verdade compramos uma 

marca. E vocês acham que esses produtos produzidos nesses países a partir da exploração de 

mão de obra barata são comercializados lá? Essas pessoas são mercado consumidor desses 

produtos? 

Aluno 11: Não. 

Aluno 12: Professora, eu quero falar da minha mochila, que é da Nike. Será que ela é pirata, 

então? 

[Professora e alunos em discussão descontraída sobre pirataria e mercado informal.] 

Professora: O processo de transformação da sociedade a partir da indústria ele é visível. Com 

todas as transformações que ocorreram a partir da industrialização, concordamos que muito se 

modificou nas profissões? 

Alunos: Sim. 

Professora: O que foi modificado? 

Aluno13: Em relação à indústria, para o serviço, é preciso ter um conhecimento prévio, tipo, a 

força de trabalho do “A” é necessária mais para a manutenção de máquinas, logo você tem 

que saber como funciona. 

Aluno 14: Antes era manual, era manufaturado. 

Obs.: O sinal toca e a aula se encerra sem a finalização da discussão sobre as metas. A 

conclusão da atividade fica programada para a aula seguinte. 
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 A aula descrita – assim como as demais que discutiram a questão das metas – foi, sem 

dúvida, eficaz para verificar elementos da aprendizagem. No entanto, isso não significa, como 

promulgado muitas vezes, pelo senso comum que a avaliação seja sinônimo de resultados 

positivos, eficazes e verdadeiros sobre determinado conteúdo. Em concordância com Castellar 

e Vilhena (2010, p. 145), entende-se que “a avaliação refere-se, antes de tudo, à forma com 

que o professor encara o conteúdo de sua área, os fundamentos dela e o processo de 

aprendizagem”. Nesse sentido, a avaliação não se revela como um fato isolado ou uma 

maneira de quantificar o conhecimento do aluno, mas sim responder aos eixos apresentados 

no Quadro 4. A verificação da aprendizagem envolveu a percepção de indícios do quanto foi 

possível trabalhar o conceito de lugar como categoria mediadora para a formação de 

conceitos. Sabe-se que a formação dos conceitos perpassa os conhecimentos cotidianos e 

científicos – os primeiros são utilizados e explorados para a reformulação e ampliação dos 

segundos. O conceito de lugar como elemento representativo do cotidiano poderia mediar a 

formação do raciocínio geográfico. Foi dessa forma que se procurou trabalhar durante toda a 

intervenção didática, dada a compreensão de verificação da aprendizagem como parte de um 

processo. Com o conteúdo trabalhado, visava-se intervir nos motivos de aprendizagem dos 

alunos, mediar para a aprendizagem geográfica, utilizar aquilo que é específico dessa ciência, 

para despertar o interesse. O trabalho, com uma intencionalidade, volta-se para a eficácia do 

ensino. Nesse âmbito têm destaque especial a fala do professor, os recursos didáticos 

pertinentes, o material de apoio adequado, a constante interação professor-aluno e a 

consideração da relação aluno-aluno. 

 Quando se considera a avaliação dessa forma, o professor tem condições de perceber 

quais são os possíveis problemas relacionados à aprendizagem. Como vimos, os problemas 

detectados nessa fase da intervenção didática evidenciam, na maioria das vezes, um 

perceptível desinteresse por parte dos alunos. No entanto, quando o professor assume uma 

postura de orientação da aula, destacando especial atenção a sua fala, os alunos reclamam que 

a aula é chata e cansativa. E quando o professor se decide por elaborar sua aula a partir de 

esquemas explicativos escritos no quadro-negro, os alunos dizem que estão cansados de 

copiar. Se o professor propõe uma atividade de pesquisa em que os alunos devem exercer sua 

autonomia e orientar a discussão, eles não se envolvem, não se sentem motivados a participar, 

porque acham a atividade muito laboriosa e não gostam de falar em público. Quando é 

pensada uma atividade interativa, utilizando reportagens ou questões de vestibular, logo 

perguntam se vale nota, o estímulo deve ser compensado. Esse apanhado de fatos observados 
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na regência do professor sujeito da pesquisa e na própria intervenção didática nos remete a 

pensar nos motivos ou falta deles no processo de ensino e aprendizagem.  

 Não é suficiente o professor ter objetivos de ensino, se seus alunos não têm como 

objetivo aprender. Esse dado se tornou um interessante campo de análise para este estudo. 

Tanto que nas últimas aulas foram feitas entrevistas com os alunos a respeito do seu estado 

eminente de desinteresse, o que permitiu destacar aspectos próprios de elementos de uma 

classe que pertence à juventude e possui interesses próprios de sua idade. 

 É preciso reconhecer que “o conhecimento não é uma operação de simples 

transferência de conteúdos de fora para dentro do sujeito; diferentemente, afirma-se que ele é 

resultado de processos complexos, desenvolvidos por sujeitos em atividade mental em sua 

relação com o mundo” (CAVALCANTI, 2012, p. 157). De acordo com tal afirmação, avalia-

se aqui não só a relação dos alunos com o conhecimento, mas aquilo que faz parte do seu 

lugar, do seu espaço experiencial e de sua condição juvenil, a fim de que seja possível pelo 

menos definir delimitações comuns para a promoção e o avanço de um ensino e aprendizagem 

significativos. 

 A narrativa da aula apresentada deixa claro que o objetivo da geografia escolar não é 

“ensinar um temário, uma quantidade de conteúdos acumulados na ciência para o 

conhecimento do aluno, com um fim em si mesmo. O intuito é trabalhar com esse temário, 

com esses conhecimentos, para que o aluno desenvolva um modo de pensar geográfico” 

(CAVALCANTI, 2012, p. 164). Por essa razão a aula descrita, assim como as demais, teve o 

nítido objetivo de promover discussões pautadas em questionamentos e problematizações, na 

tentativa de incentivar os alunos a utilizarem conhecimentos cotidianos na elaboração de seus 

saberes científicos. Nessa experiência didática uma prática foi superada, em relação ao 

Professor 2, no que diz respeito à definição de conceitos. Procurou-se romper com essa 

dinâmica, estabelecendo um campo favorável para que os alunos formassem/construíssem 

seus conhecimentos com sistematizações e esforços próprios, derivados da atividade de 

pesquisa e da participação, como elementos básicos.  

   As dez aulas ministradas foram organizadas da maneira apresentada. Porém vale 

destacar as impressões subjetivas relacionadas à realização dessas aulas, descritas, nesse 

momento, de maneira informal e espontânea. Apenas como demonstrativo, seguem algumas 

narrativas dessa experiência, ressaltando-se, em alguns momentos, o processo de 

planejamento e as expectativas antes das aulas, além da aplicabilidade e concretização delas. 

Do grande número de dados obtidos durante a realização das dez aulas gravadas em áudio, 

selecionam-se algumas aulas consideradas representativas.  
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Primeira aula de intervenção didática - turmas do 2º ano do Ensino Médio 

 

Primeiras impressões: anteriores à realização das aulas 

Para essa primeira aula da intervenção didática espera-se constituir um ciclo que 

rompa com o cotidiano que vem sendo observado, carregado de uma abordagem tradicional 

do ensino, em que a figura do professor segue como elemento central e principal no processo 

de ensino e aprendizagem, em detrimento da ação e participação ativa do aluno. Essa aula 

terá o desafio de demonstrar, mesmo que indiretamente, outra concepção de ensino, pautada 

no aluno como sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem, sendo ele o responsável 

pela construção do conhecimento. Portanto, busca-se um afastamento de estratégias de 

ensino em que o professor tenta a todo custo facilitar o aprendizado do aluno e seu próprio 

trabalho através de conceitos prontos e acabados, que normalmente são ditados ou copiados 

do quadro antes mesmo de os alunos terem a oportunidade de pensar sobre o que já sabem 

daquilo e construir novas representações sobre o assunto. As aulas, em geral, têm por 

objetivo problematizar o conteúdo, ou seja, o passo inicial deve ser dado a partir de um 

problema, de uma questão, em que o aluno, ao buscar uma resposta, já comece a construir 

seu conhecimento. Não que definições não possam ser trabalhadas em sala, mas devem ser 

construídas com os alunos a partir do trabalho intelectual do sujeito, da busca por 

conhecimentos prévios e cotidianos para só então, a partir da mediação do professor e outros 

agentes, serem transformados em conhecimentos científicos.  

Dada essa concepção de ensino, ressalta-se a importância de o professor conhecer 

seus alunos. Isso não significa entrar na intimidade de cada um deles. Por isso foi elaborado 

um questionário, uma ficha diagnóstica, a fim de que fosse possível traçar pelo menos um 

perfil, mesmo que mais amplo, das turmas a serem ministradas as aulas. Parte-se do 

pressuposto de que para ministrar uma boa aula de Geografia o professor precisa ter 

conhecimento de elementos da prática espacial e cotidiana dos seus alunos para, pelo menos, 

servir de exemplo no trabalho direto do conteúdo. Dessa forma, entende-se que é possível 

aumentar as chances de intervir nos motivos dos alunos, uma vez que se estará falando 

daquilo que faz sentido e tem significado para o jovem. Dessa forma, justifica-se a aplicação 

da ficha diagnóstica, bem como o desenvolvimento dessas primeiras aulas a esse respeito.  

O tema das duas primeiras aulas (2ºB e 2ºC) será a discussão da ficha diagnóstica 

aplicada aos alunos. O objetivo é permitir ao professor conhecer, ainda que 

superficialmente, o perfil das turmas que está trabalhando e também promover uma maior 

interação e conhecimento dos alunos entre si. O objetivo dessa aula retoma a importância de 
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destacar elementos do cotidiano dos jovens que façam com que se identifiquem como sujeitos 

que produzem o espaço e se reconhecem através dele. Essa atividade torna-se ainda mais 

importante no que se refere à relação existente entre os alunos, uma relação de 

distanciamento entre os diferentes grupos que se formam no ambiente da sala de aula.  

Inicia-se a aula apresentando o tema e o objetivo da aula. Logo em seguida, aplica-se 

uma dinâmica para a discussão das fichas. Após tabular todos os questionários e chegar a 

informações específicas, são feitos recortes dessas informações em pedaços de papéis e os 

alunos são convidados a “pegar” os papéis e ler as informações em voz alta. Cada aluno, 

quando lê um dado, comenta aquele dado na sua realidade, como, por exemplo, quais os 

lugares que mais frequentam no final de semana. Dá um exemplo e fala um pouco como faz 

para ir e vir e o que o lugar representa para ele. Dessa forma, os próprios alunos apresentam 

para a turma o perfil resultante dos questionários, falando sobre suas próprias práticas 

cotidianas, tirando o foco principal da figura do professor, pois nesse momento os 

protagonistas no cenário da sala de aula são os alunos. 

No decorrer das apresentações, são feitas algumas perguntas sobre os dados, 

tentando relacioná-los com o ensino de Geografia. A intenção é que os alunos percebam que 

eles, ao responderem às fichas, se utilizam de várias informações geográficas e que para 

discutir essas informações a Geografia pode ser aplicada a todo o momento. Por exemplo, ao 

falarem de sua naturalidade, onde nasceram e onde vivem, onde nasceram seus pais e para 

onde se mudaram, é impossível não se localizar no espaço. A partir dessas questões, pode-se 

pensar nas próprias localizações no espaço, descrever e analisar os diferentes espaços, as 

especificidades de cada lugar e com isso pensar a migração, os fatores que a promovem, as 

motivações: por que as pessoas se mudam de estados e cidades? O que elas procuram?  

O simples fato de conhecer a cidade e o bairro onde se vive é fazer Geografia, pois 

essa ciência dá suporte para compreensão dos diferentes lugares em sua relação com o todo, 

com o global. Para isso é preciso circular pelos espaços urbanos, transitar, mesmo que seja 

da escola para casa, para o trabalho e os locais de lazer. Isso é vivenciar e produzir o espaço 

geográfico no qual se está inserido. São as pessoas que produzem a lógica cotidiana do 

bairro da cidade, a partir dos hábitos diários.  

Os diferentes lugares frequentados formam uma teia de relações. Ao 

frequentar/transitar/vivenciar esses lugares, contribui-se para o fluxo socioeconômico, pois 

as pessoas saem para vender o seu trabalho, para consumir, para ter acesso à cultura, ao 

lazer. E todas essas atividades estão relacionadas à acessibilidade, à dificuldade financeira, 

à desigualdade, a falta de infraestrutura, etc. 
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Estes são alguns dos temas da Geografia que podem ser abordados na discussão das 

fichas diagnósticas, uma vez que seu objeto de estudo é a produção do espaço (geográfico) 

produzido pelo homem. E quem são esses homens? Os alunos precisam compreender que o 

objetivo da Geografia é compreender o mundo e o lugar (do aluno) no mundo.  

Por fim, pergunta-se aos alunos quais são os lugares de vivência pelos quais que eles 

atribuem mais sentido, têm identidade e se sentem pertencendo a eles e por que os 

consideram assim. A proposta é fazer uma pergunta que parece óbvia, mas não é: qual é o 

seu lugar? O que tem de geográfico em seu lugar? 

Sendo o tempo suficiente, torna-se pertinente a introdução do assunto a ser 

trabalhado na próxima aula, uma vez que essa aula fornece elementos para pensá-lo. Trata-

se da questão industrial, um dos maiores setores da economia mundial que está latente nesse 

processo de produção do espaço pelo homem e na relação que existe entre os âmbitos locais, 

regionais, nacionais e mundiais. E por fazer parte de todas essas escalas, é um tema presente 

na vida de todos, de forma direta ou indireta. Pode-se ainda iniciar com as indagações, os 

problemas. Os alunos conhecem alguém que trabalhe na indústria? Como eles veem o 

consumo dos produtos industrializados, o que mais consomem?  

   

Impressões posteriores às aulas: o que de fato do planejamento foi desenvolvido? 

 

- Turma 1: segundo horário 

O planejamento não foi contemplado em sua totalidade. Mas acredito ter cumprido 

com o objetivo principal da aula: conhecer melhor os alunos e permitir com que se conheçam 

entre si. 

Ao chegar na escola me direcionei para a sala de vídeo, onde seria realizada a aula, 

para organização do ambiente, o que considero uma etapa importante para a estruturação da 

aula. A organização do ambiente também é uma estratégia de ensino, afinal pode promover 

uma atividade diferenciada de acordo com minha concepção de ensino. Fiz um círculo com 

as carteiras, a fim de que estivéssemos no clima de uma roda de conversa. Essa seria a minha 

primeira aula e era preciso quebrar o gelo e conquistar a aceitação dos meus alunos. Toda 

ação docente é intencional. Nesse sentido, a organização em círculo sugere uma 

descentralização da figura do professor que está sempre à frente da turma e dos alunos. A 

ideia era me colocar em igualdade, transitar pela sala, olhar para cada um, incentivar a 

participação, o que foi conseguido. O próprio professor, ao final da aula, disse: “Alunos que 

nunca participam, que nunca dizem nada hoje participaram”. Penso que eles se sentiram 
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mais à vontade, por estarem em uma situação de proximidade com o professor, o que não tem 

nada a ver com perda de autonomia e autoridade do docente, simplesmente se sentiram 

convidados a participar e expor um pouco sua vida, suas inquietações. Normalmente os 

professores entram em sala e fazem os seus trabalhos se limitando a “passar o conteúdo”, 

sem que haja uma preocupação com o real aprendizado desse conteúdo.  

Como mencionado, foi feito um círculo, os alunos chegaram, se sentaram e logo lhes 

perguntei se eles se lembravam de qual seria o tema da aula de hoje (eu havia adiantado isso 

no meu último encontro com eles). Alguns se lembraram, mas rapidamente uma aluna 

respondeu: “é para você nos conhecer melhor e dar uma aula boa”. E aí eu incentivei: só eu 

preciso conhecê-los melhor? E vocês já se conhecem bem? Prontamente responderam que 

não. Essa conversa inicial me deu elementos para a dinâmica proposta. Fui para o centro do 

círculo com os dados escritos (tabulação da ficha diagnóstica) em recortes de papéis e pedi 

para que os alunos pegassem um recorte, lessem em voz alta e falassem de sua própria 

realidade referente àquele dado. A resposta foi positiva, pois eles leram e falaram de si 

mesmos. Durante esse momento, tentei incorporar aspectos geográficos existentes em suas 

falas. Por exemplo, falei do objetivo do ensino de Geografia: permitir aos alunos 

compreenderem o mundo e o lugar deles nesse mundo. Tivemos a oportunidade de falar da 

migração, das motivações para as famílias e pessoas se mudarem de uma estado para o 

outro, de uma cidade para a outra e, nesse momento, perguntei aos alunos migrantes o 

porquê de terem se mudado com suas famílias, para Goiânia, e alguns responderam que 

vieram em busca de empregos e melhor qualidade de vida. Nesse sentido, falamos também 

das diferenças culturais de uma região para outra. Utilizei o exemplo de uma aluna que veio 

do Paraná. Solicitei-lhe exemplos de diferenças culturais. E ela falou do frio (tema 

eminentemente geográfico), da comida, das pessoas, de como tudo é tão diferente. 

Durante a dinâmica os alunos se expressaram, falaram um pouco da sua realidade, 

permitindo uma interação professor-aluno e aluno-aluno. Em suas leituras, deram exemplos 

de sua vivência para explicá-los. Seguem falas dos alunos. 

 

Aluno 1:  

Sobre os lugares que frequentam: 

“Nos finais de semana eu vou para as festas, mas no domingo vou para a igreja pedir 

perdão por tudo que eu fiz”. 

O que representam os lugares que frequentam: 

“A igreja é para pedir perdão, a festa é para divertir, pegar mulher”. 
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Aluno 2:  

Sobre o que os impede de realizar atividades de lazer 

“Quanto à proibição dos pais nem tanto, isso vai da confiança que meus pais têm em 

mim. A falta de dinheiro também não é problema. A falta de tempo sim, porque eu vou à 

escola e tenho que arrumar o meu cabelo e fico na internet também”. 

 

Aluno 3:  

Sobre o bairro de vivência dos alunos: 

“O meu bairro não tem nada, por isso eu preciso me deslocar para outros bairros 

para ter momentos de lazer. Não considero difícil me deslocar, às vezes vou de carro ou de 

ônibus”.  

Aluno 4: 

Expectativa dos alunos após a conclusão do ensino médio: 

“Eu já trabalho e pretendo continuar trabalhando, mas quero continuar os estudos. 

Ainda não sei qual curso quero fazer, mas pretendo continuar trabalhando na área que 

trabalho agora [loja de motos], mesmo tendo um curso superior em outra área”.  

 

Aluno 5: 

Grupos de relacionamento: 

“Eu ia na igreja, mas não vou mais. Hoje meu principal grupo de relacionamento está 

na internet, nas redes sociais”. 

 

Aluno 6: 

Alunos migrantes: 

[O aluno nasceu na Bahia]. “Eu nem lembro a motivação de mudar de cidade, porque 

já tem tempo, faz oito ou nove anos que moro aqui, mas eu acho que é por causa de 

emprego”. 

 

Aluno 7: 

[Nasceu em Faina, GO]: “Falta de emprego”. 

 

Aluno 8: 



175 

 

[Viveu no Paraná]: “Lá é frio, o sotaque é diferente, tem comidas típicas, as pessoas 

são diferentes, tudo é diferente”.  

 

Infelizmente, não tive tempo de trabalhar todos os dados e todas as questões 

geográficas que havia preparado, pois a duração da aula foi de apenas trinta minutos. Nos 

dez primeiros minutos o professor precisou concluir a matéria da última aula. Nesse sentido, 

faltou da localização do espaço, da importância de conhecer e usufruir a cidade e o bairro, 

que isso nos leva a compreender diferentes lugares, do nosso convívio imediato, e fazer a 

relação com lugares distantes (relação local-global). Não foi possível discutir a circulação 

dos sujeitos e o usufruto dos ambientes urbanos, ressaltando que nós produzimos teias de 

relações e que contribuímos para o fluxo da sociedade. Afinal somos nós que produzimos a 

lógica cotidiana dos espaços que frequentamos, através do nosso trabalho, das nossas 

relações interpessoais. Enfim, faria uma abordagem geral desses temas na aula seguinte para 

encerrar o assunto das fichas diagnósticas, e  só então iniciar o novo conteúdo: Indústria.  

Não é fácil desenvolver atividades mais dinâmicas na escola pública, por conta do 

tempo das aulas, que é muito curto e imprevisível. Tudo o que deve ser feito em termos de 

organização da sala é de responsabilidade do professor e dos alunos, o que demanda pelo 

menos dez minutos da aula.  

  

- Turma 2: sexto horário 

A organização e estrutura da aula transcorreram da mesma forma como no 2º ano B, 

mas agora com as especificidades dessa turma. Como eu já esperava, tendo em vista 

observações feitas há mais de um mês, a aceitação dessa turma em relação a mim foi mais 

difícil. Os alunos tiveram dificuldades em me respeitar como professora. Houve muita 

conversa e indisciplina. Contudo deve-se considerar que a conversa, o diálogo e a interação 

eram os objetivos dessa atividade, ainda que eles exagerassem um pouco, o que é típico do 

perfil da turma: alunos mais velhos, muitos repetentes e que não possuem como objetivo 

principal a aprendizagem. Trata-se de uma turma mais dispersa. Apesar da euforia, a 

dinâmica teve uma boa aceitação. Consideraram interessante conhecer mais sobre seus 

colegas. Ao final, solicitaram a conclusão da atividade na aula seguinte. Ao sinal de término 

da aula, não saíram correndo como de costume, permanecendo na sala até que eu finalizasse 

minha fala.  

Ao começar a aula, como na outra turma, perguntei se eles se lembravam do que seria 

tratado como tema e objetivo dessa aula. Logo responderam: “a aula será sobre a gente”. A 
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partir dessa “deixa”, expliquei o tema e o objetivo da aula. Vale ressaltar que, diferente da 

outra turma, os alunos do 2º ano C se conhecem melhor, são mais integrados entre si, já que 

convivem há algum tempo. Apenas três alunos são novatos e é perceptível a pouca aceitação 

em relação a eles, sobretudo um aluno, que é homossexual. Logo no início da aula, falei do 

tema e dos objetivos, introduzindo elementos geográficos, para que eles pensassem a 

respeito. Abordei acerca da importância das nossas práticas espaciais e cotidianas para a 

produção do espaço. Ao falar do objeto de estudo da Geografia, fiz referência à produção do 

espaço pelo homem e perguntei aos alunos quem eram esses homens e prontamente me 

responderam: “eu”, “nós”. Os alunos conseguem, como se pode ver, compreender os 

elementos geográficos que os cercam. A proposta segue a mesma, em que os alunos escolhem 

um recorte com dados do perfil da turma, para que possam ler e dar um exemplo de sua 

própria prática, tentando relacionar com a Geografia.  A atividade foi produtiva, mas eles 

não conseguiram fazer a relação com a Geografia. Foi necessário incentivar essa relação. 

Seguem alguns exemplos de respostas dadas pelos alunos ao lerem os dados do perfil da 

turma. 

 

Aluno 1: 

O que gostaria de fazer de opções de lazer que ainda não faz: 

“Viajar, estudar piano, como eu já estudei, e trabalhar”. 

 

Muitos alunos disseram que gostariam de trabalhar e isso me chamou a atenção. 

Então perguntei se eles queriam trabalhar por uma questão de necessidade financeira ou por 

outra razão. A maioria dos alunos respondeu que não é uma questão de necessidade e sim de 

independência, que querem comprar suas próprias coisas sem depender de ninguém (dos 

pais), uma postura típica de sua faixa etária. A maioria dos alunos acha que tem muito tempo 

livre. Isso demonstra a pouca dedicação aos estudos. Uma aluna, em particular, disse que 

não concordava, pois não tinha tempo livre, que os estudos demandavam muito tempo e que, 

além disso, ela precisava arrumar a casa, lavar, passar, realizar os serviços domésticos e por 

isso tempo para ela faltava.  

 

Aluno 2: 

Bairros de residência dos alunos: 
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“Problema com transporte, os horários de pegar o ônibus, é muito longe. Eu pego 

dois ônibus e em um deles eu fico quase meia hora. Eu acordo 05h30 para vir à escola, gasto 

45 minutos para chegar na escola, os ônibus estão sempre cheios”.  

 

Sobre essa discussão consegui fazer uma abordagem geográfica com os alunos 

explicando como se dá a espacialidade deles pela cidade, como produzem o espaço através 

da sua mobilidade, ressaltando os problemas de acessibilidade e destacando que são seus 

hábitos diários que configuram as práticas socioculturais das regiões por onde transitam e 

pela cidade como um todo. 

 

Aluno 3: 

A questão da religião (maioria de católicos e evangélicos): 

“Eu sou evangélica, só que para mim ir para a igreja eu precisava da carona dos 

meus vizinhos, e eles chegam muito tarde da igreja. Aí estava muito cansativo para eu ir para 

o colégio. Eu sou acostumada a dormir 21hs, 22hs da noite. Agora eu estou afastada da 

igreja, mas eu faço minhas orações em casa. Não é tão importante ir para a igreja. Às vezes 

as pessoas vão e só ficam brincando, é melhor ficar em casa”.[ Nesse momento eu pergunto 

por que a aluna não frequenta uma igreja no seu bairro, já que ela está com problemas de 

acessibilidade e ela me responde]: “É que lá [na igreja que frequenta] “dá” mais jovens e as 

outras são mais frequentadas por pessoas de idade, não é tão animado”. 

 

A igreja é um ambiente que se apresenta como opção de lazer, possibilitando a 

formação de grupos de relacionamento. Praticamente todos os alunos frequentam alguma 

igreja. E pelo depoimento dessa jovem, esta pode ser uma atividade de diversão, distração, 

mais do que religiosidade. Talvez esta seja a razão de para o fato de tantos alunos irem para 

a igreja.  

 

Aluno 4 

Sobre expectativa de vida após o ensino médio: 

“Eu pretendo fazer faculdade, mas mais para frente, por problemas de condições 

financeiras”. 

 

Aluno 5: 

O que os impede ter opções de lazer: 
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“No meu bairro não tem nada. Às vezes tem um circo, mas é pé-rapado. Eu só saio 

para fora, para o Bueno, por exemplo, para ir à minha igreja ou para o shopping. Para ir à 

igreja pego três ônibus, para ir e para voltar, chego 23hs em casa”. 

 

O dado que mais causou impacto nos alunos foi quando afirmei que se tratava de uma 

turma essencialmente feminina. Isso porque, dos 32 alunos da sala, apenas seis eram 

rapazes, sendo, portanto, 26 o número de meninas. Esse dado gerou intensa discussão e o 

grupo passou a apontar as implicações de tal constatação. Por exemplo, foi dito que, por 

isso, a turma era mais responsável, porque as mulheres são menos preguiçosas e fazem as 

tarefas para os meninos copiarem. Os rapazes se defendem, dizendo que também 

desenvolvem tarefas sim e que as meninas ficam abusando deles, pedindo várias coisas, como 

pegar livros etc. Para uma aluna, os poucos meninos existentes na sala são suficientes para a 

bagunça toda que há na sala. Caso a sala fosse só de meninas, a turma seria mais quieta. 

Outra aluna pondera que “os rapazes são custosos, mas são a alegria da sala, fazem a gente 

rir, eles que emprestam dinheiro”.  

 

Aluno 6: 

Grupos de relacionamento: 

Igreja ué, a igreja e o colégio”.  

 

Como na aula anterior, não foi possível finalizar o que havia sido programado. O 

último horário é menor. Além disso, o professor da turma utilizou dez minutos dessa aula. A 

conclusão da atividade ficou para a aula seguinte, com encerramento da apresentação dos 

dados da ficha. Havendo a possibilidade, iniciar-se-ia o conteúdo novo, apresentando o tema, 

os objetivos e as metas de aprendizagem, bem como a problematização do assunto.   

 

Segunda aula da intervenção didática - turmas do 2º ano do Ensino Médio 

 

Primeiras impressões: anteriores à realização das aulas 

Foi preciso esforço para que essa segunda aula não estivesse envolvida por certa 

descrença ou desânimo. Os resquícios das primeiras aulas ainda ecoavam nos meus ouvidos: 

a falta de atenção, a distração por parte dos alunos e até o desinteresse de alguns. Mas o 

aspecto que mais desmotivava era saber que não existia uma certeza em relação ao período 

de tempo que o professor teria com cada turma, dessa forma o planejamento ficaria à mercê 
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das possibilidades, ainda que seja uma atividade indispensável para a realização e bom 

desempenho da prática docente cotidiana. Como uma excelente forma de encaminhar o 

processo de ensino, o planejamento permite ao professor exercitar sua capacidade de 

imaginar a aula, de refletir sobre suas possíveis práticas e tomar consciência de sua 

intencionalidade no processo de ensino. Sabe-se que o planejamento deve ser visto como uma 

orientação, uma organização, e não como o “engessamento” de uma proposta, de uma aula. 

Afinal, são muitas as possibilidades de flexibilização do que havia antes sido planejado. Ser 

professor é ser criativo e saber lidar com elementos que não estão no “script”. Precisa saber 

improvisar, buscar saídas não antes pensadas e fazer as modificações necessárias de acordo 

com a realidade da escola naquele dia e com a realidade dos alunos em particular. Para 

tanto, deve valer-se da sensibilidade para perceber o clima da turma.  

O planejamento das segundas aulas de intervenção didática foi estruturado e 

idealizado tomando com base essa perspectiva. As aulas foram pensadas a partir de um tema, 

um objetivo, para desenvolver o tema proposto em dois momentos distintos. No primeiro 

momento, a finalizar-se-ia rapidamente a dinâmica proposta na última aula em parceria com 

os alunos (análise das fichas diagnósticas). A finalidade é conhecer melhor a vida, o 

cotidiano dos jovens, travando uma discussão para promover o entendimento de que esses 

jovens possam se identificar como sujeitos que produzem o espaço e se reconhecem por meio 

dele. Como resultado da última aula, vai-se para a segunda com a esperança de os alunos 

conseguirem responder a algumas questões básicas que já haviam sido formuladas, como, 

por exemplo: o que existe de geográfico em suas práticas cotidianas? O esperado é que 

verbalizem acerca da localização no espaço, da migração, do que significa vivenciar a 

cidade, o bairro, a importância de conhecer diferentes lugares para compreender lugares 

mais distantes. Para a finalização desse primeiro momento, propõe-se perguntar-lhes quais 

são “os lugares deles”, aqueles a que mais atribuem sentido de identidade e pertencimento.  

Para o segundo momento dessa aula, o objetivo é apresentar o novo conteúdo a ser 

tratado nas aulas seguintes: a geografia das indústrias. A finalidade é expor o propósito de 

trabalho desse conteúdo, indicando metas/objetivos, da unidade didática, que devem ser 

assimilados. 

Como conclusão, dois momentos de natureza distinta são propostos. Um é inter-

relacional com os alunos, para ouvir suas vozes. O outro é para que também possam ouvir 

minha voz, minhas indicações para a organização do trabalho docente. 

A tendência é variar a metodologia no decorrer da aula, começando com uma 

dinâmica mais voltada para o diálogo. Os alunos devem sentar-se em círculos e falar de suas 
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experiências. Quando se voltam para o professor, poderão se concentrar nos conteúdos 

geográficos que devem assimilar para construir o conhecimento.   

 

Impressões posteriores às aulas: o que do planejamento foi de fato desenvolvido? 

 

- Turmas 1 e 2 (quarto e sexto horários) 

Nas duas segundas aulas de intervenção didática os objetivos não foram totalmente 

atingidos. Foi realizado apenas o primeiro momento da aula (finalização da dinâmica com as 

fichas diagnósticas). Em nenhuma das duas turmas foi possível dar início ao novo conteúdo. 

A indisciplina foi característica constante nas duas turmas. Em comparação com as 

primeiras aulas, nesta a conversa dobrou de intensidade.  

No 2º ano B, a aula teve início de modo inadequado, pois foi permitido que os alunos 

continuassem sentados na posição em que estavam, em pequenos grupos pela sala. Poucos 

alunos estavam presentes nesse dia. Logo a conversa tomou conta do local, como já 

mencionei. Em parte, esse comportamento é esperado, porque faz parte da atividade. No 

entanto os alunos deixam a desejar no que diz respeito a algumas atitudes. Por exemplo, não 

levantam a mão para solicitar a participação, não pedem a palavra, não aguardam a sua vez 

para se manifestar. Foi uma tarefa muito árdua estabelecer momentos de silêncio para ser 

ouvida. No 2º ano C essa dificuldade foi ainda maior. Nem mesmo o fato de estarem em 

círculo contribuiu para que os alunos se portassem de modo mais conveniente.  

As dificuldades de realizar a dinâmica proposta não me desviaram do propósito de ir 

adiante, pois tinha um objetivo maior, que era conhecer o lugar dos alunos. Queria saber 

qual é o lugar a que atribuem mais significado, a que pertencem, tem sentido para eles. 

Consegui ouvir algumas “vozes” que representam essa juventude tão heterogênea. 

 

Terceira aula da intervenção didática - turmas de 2º ano do Ensino Médio 

 

Primeiras impressões: anteriores à realização das aulas 

Em razão das duas últimas aulas, me preparei para lidar com muita conversa e 

indisciplina. Seria uma oportunidade de verificar se tal comportamento resultou da dinâmica 

aplicada em sala de aula, por causa da natureza da atividade, ou não. Outra preocupação 

continuava sendo a instabilidade para o trabalho do professor nessa escola. Fui avisada de 

que não haveria aula após as nove horas, de modo que entraria em apenas uma das duas 
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salas e provavelmente com o horário reduzido, o que fez com que eu pensasse em diversas 

estratégias de ensino. 

Minha principal estratégia era propor um trabalho na sala de vídeo, com 

apresentação de slides, proporcionando mais conforto aos alunos e otimização do tempo. 

Tudo isso precisava ser pensado em uma realidade adversa. Essa escolha eliminaria fatores 

como distração, por exemplo. Além disso, me permitiria ganhar tempo em relação à escrita 

no quadro.  

Sendo assim, pretendia apresentar na televisão (forma de apresentação de slides): o 

tema e o objetivo da aula; o propósito de se trabalhar esse conteúdo específico; a 

importância dessa temática para a vida dos alunos (aplicabilidade); e, por fim, as metas a 

serem alcançadas ao final da intervenção didática (conhecimento/aprendizagem), tudo isso 

com muito diálogo e perguntas aos alunos.   

 

Impressões posteriores às aulas: o que de fato do planejamento foi desenvolvido? 

 

- Turma 1: segundo horário 

Nessa aula os improvisos foram muitos. Não foi possível, como planejado, levar os 

alunos para a sala de vídeo, para  apresentar de forma mais dinâmica o novo conteúdo a ser 

trabalhado nos próximos dias – “a geografia das indústrias”. Por essa razão, o trabalho foi 

desenvolvido oralmente em sala de aula, com intensa participação dos alunos. 

O que me impediu de utilizar a sala de vídeo (porque eu já estava instalada lá), foi a 

realização de uma reunião entre o corpo docente e a gestão da escola com o subsecretário de 

educação. A reunião estava prevista para ser realizada só às nove horas. A minha aula seria 

às 07h50. Mas alegou-se que os alunos sujariam a sala de aula e a deixariam desorganizada. 

Uma funcionária da escola fez uma faxina na sala de vídeo e a preparou para receber o 

subsecretário. Em suma, com essa atitude, camuflou-se a realidade da escola, maquiando a 

dinâmica do ambiente escolar. E, o pior, os alunos foram prejudicados pelo próprio sistema. 

Em vez de a escola privilegiar as necessidades dos alunos, no lugar disso, privilegiaram 

outras atividades da escola. 

O motivo dessa reunião refere-se a uma mudança proposta pela Secretaria de 

Educação do Estado de Goiás, propondo implantar em algumas escolas, na maioria das 

vezes naquelas com “melhor estrutura”, a política da escola de tempo integral. Essa 

proposta tem gerado muito desconforto para os profissionais, pois não haverá vagas para 

todos que atualmente estão modulados nessa escola. Além do que, aqueles que não querem 
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trabalhar em tempo integral, também precisarão sair. O clima era de total insegurança, pois 

não existiam formas claras de regulamentação ou contrato que garanta a segurança 

profissional do professor nessa nova modalidade de ensino.  

Essa era a atmosfera vivenciada na escola. Não foi possível utilizar os recursos 

programados, até porque a aula foi mais curta, apenas 27 minutos. E, por fim, as aulas após 

as nove horas não foram dadas. Os alunos foram dispensados e eu perdi a chance de entrar 

no 2º ano C, uma turma em que estou sempre atrasada com o trabalho, por ocorrer no último 

horário, sempre passível de liberação.  

Sendo assim trabalhei apenas com o 2º ano B, uma aula de 27 minutos. Mais uma vez 

o planejamento foi contemplado apenas parcialmente. Comecei estimulando os alunos a se 

recordarem da aula anterior. Solicitei-lhes que me dissessem o que havíamos programado 

para essa aula. Poucos conseguirem. “Peguei o gancho” da resposta de dois alunos para 

apresentar o tema e o objetivo da aula, com a finalidade de lembrá-los acerca da 

importância de sabermos o quê e para que vamos estudar determinado conteúdo. Com isso, 

consegui discutir com eles qual o propósito de aprender sobre a indústria, como ela se insere 

em nossas vidas e qual a sua importância como atividade econômica e para a sociedade, 

dando elementos para os alunos compreenderem a aplicabilidade desse conteúdo em sua vida 

cotidiana. Para isso, me remeti ao exemplo que a ficha diagnóstica me proporcionou: o 

shopping center como principal atividade de lazer para os alunos dessa turma, deixando 

clara a relação da indústria com o consumo, atividade realizada por eles cada vez que vão 

ao shopping. Nesse momento, eles deram inúmeros exemplos de consumo.  

A aula foi bastante dinâmica, os alunos participaram muito. O silêncio e o respeito me 

sugerem o sucesso dessa aula. Com certeza consegui a atenção dos alunos. Já demonstravam 

algumas atitudes como “pedir a palavra”, por exemplo. Resumindo, a aula se desenvolveu a 

partir de quatro eixos de discussão: a apresentação do tema da aula, do objetivo dela, o 

propósito de se estudar indústria em Geografia e a importância da indústria. Para trabalhar 

esses eixos fui fazendo perguntas. As respostas, por vezes, me surpreenderam, pois foi 

possível perceber o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. Eles conseguiram 

estabelecer relações com aquilo que já conheciam como elementos da ideia de indústria e 

com aquilo que já praticavam em seu dia a dia. Os conhecimentos prévios me deram 

indicativos de que houve aprendizagem sobre o conteúdo em um outro momento, seja na 

escola ou fora dela, e a partir desses conhecimentos inseri novos conceitos para eles 

pensarem e relacionarem com aquilo que já sabem. 
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Ao final da aula os alunos me pediram para ficar mais, pediram para que a aula do 

próximo professor fosse cedida a mim. Isso é indicativo de que trabalhar com a 

aplicabilidade do conteúdo no lugar de vivência do aluno pode ser um bom caminho para 

formação de uma Geografia do cotidiano.  

Nessa aula apenas não cumpri uma etapa: a de apresentar para os alunos as metas 

que precisávamos alcançar ao final da intervenção didática. Esse, portanto, será o tema da 

aula seguinte, dando continuidade aos conteúdos da indústria de forma mais sistematizada.      

 

Quinta aula da intervenção didática - turmas de 2º ano do Ensino Médio 

 

- Turmas 1 e 2: segundo e sexto horários 

Essas aulas foram destinadas para a orientação individualizada dos grupos de 

trabalho. Foi pedido aos alunos que se reunissem em grupos, aqueles definidos na última 

aula, com a intenção de que lhes fossem proporcionados um momento para interação, 

tomada de decisão, discussão, argumentação, reflexão sob a organização e a orientação da 

professora (pesquisadora). Esse momento foi importante para sanar as dúvidas sobre o 

trabalho. Percebi que havia muitas dúvidas remanescentes da aula anterior. Passando de 

grupo em grupo, expliquei novamente a atividade e as etapas que a envolv iam. Os alunos 

apenas me “olhavam”. Nem imaginava o que podiam estar pensando, mas tive a impressão 

de que não estavam preocupados com o trabalho. Poucos alunos faziam perguntas, como se 

não houvesse dúvida. No entanto, quando lhes perguntei o que faríamos na aula seguinte,  o 

que deveríamos trazer para a sala, ninguém sabia responder. No que diz respeito às 

informações sobre o tema e a estrutura dos trabalhos, pouquíssimos alunos fizeram 

anotações. Por mais que eu insistisse, não houve muita cooperação. No momento em que 

passei nos grupos, alguns alunos deitaram a cabeça sobre a carteira e dormiram enquanto eu 

explicava e fazia perguntas. Na aula anterior, tinha solicitado aos alunos que trouxessem 

algumas informações das pesquisas. Esse material seria usado no início dessa aula. Mas 

ninguém havia preparado alguma coisa. Portanto, não haviam iniciado a pesquisa, o que 

levou a concluir que não dispunham de elementos para fazer a síntese na aula seguinte. 

Preocupava-me o fato de apenas utilizarem o livro didático para suas pesquisas. Insisti que 

era conveniente utilizar outras fontes e ter cuidado com as fontes da internet, pois poderiam 

não ser seguras. 

Vale, nesse sentido, assinalar que, no 2º ano B, um dos grupos trouxe uma informação 

equivocada sobre o tema sob sua responsabilidade. A fonte, disseram, foi a internet. 
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Afirmava-se que o país pioneiro no processo de industrialização foi a Rússia. Isso me levou a 

lançar perguntas sobre a Revolução Industrial. Os alunos não tinham conhecimento sobre o 

assunto. Continuaram “apostando” na Rússia. Então reafirmei a importância da pesquisa e 

do trabalho para a formação deles.  

Outro dado interessante é que, ao passar nos grupos e perguntar se já haviam 

pesquisado algo, como não haviam feito, pegaram seus celulares com internet e começaram a 

fazer buscas e lerem para o grupo. A princípio estranhei o uso desse recurso em sala de aula. 

Mas logo tentei usá-lo a meu favor, estimulando os alunos a trabalharem com aquilo que lhes 

dava prazer e tinham mais facilidade, porém reforçando a importância de se certificarem das 

informações coletadas. 

 

Diante do exposto, da descrição e narrativa da experiência didática realizada na escola 

B, em cumprimento da segunda etapa deste estudo, busca-se o encaminhamento de uma 

análise mais sistemática desse processo. As descrições e exposição dos fatos fazem-se 

necessários para desdobrar a abordagem defendida nesta tese. Para isso, retoma-se a discussão 

sobre a formação de conceitos e sua relação com a mediação pautada em uma abordagem 

vigotskiana, para evidenciar a potencialidade do lugar como um conceito mediador.   

Algumas ações mediadoras foram fundamentais para a realização dessa segunda etapa 

da intervenção didática como, por exemplo: a ação do professor e seus vários recursos de 

mediação; a ficha diagnóstica, que buscou destacar o lugar do aluno; a atividade de pesquisa; 

a fala do professor e dos alunos; o ato de ensinar vivenciado pelos estudantes na experiência 

didática. Enfim, foram experimentados muitos agentes mediadores, mas, para uma melhor 

compreensão desses agentes, destacam-se alguns indícios daquilo que parece adequado para 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia e em especial para a formação de conceitos 

e para o raciocínio geográfico. Esses elementos são abordados com o intuito de elencar ações 

da pesquisa e da prática didática desenvolvidas nesta tese. 

Acredita-se que este estudo, pela sua abordagem, permite uma releitura, uma 

reinterpretação própria da teoria histórico-cultural, sobretudo pautando-se nas contribuições 

de Vigotski (1993, p. 45). Esse autor tem uma importância peculiar para o ensino, em geral, 

uma vez que considera inadequados os métodos tradicionais de estudo dos conceitos, porque 

trabalham com os conceitos já formados, através da definição verbal de seus conteúdos. O 

trabalho com os métodos tradicionais de ensino lida com “o produto acabado da formação de 

conceitos, negligenciando a dinâmica e o desenvolvimento do processo em si”. Ao contrário 

de estimular o pensamento do aluno, de instigar a curiosidade, os saberes já elaborados 
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promovem uma reprodução simplista do conhecimento, de definições prontas, fornecidas a 

partir do exterior, interrompendo de forma leviana a formação e construção de conhecimentos 

e conceitos que devem ser desenvolvidos pelo próprio indivíduo. 

Segundo Vigotski (1993, p. 45), ao centrar-se na palavra, esse método tradicional de 

ensino deixa de levar em consideração a percepção e a elaboração mental do material 

sensorial que dá origem ao conceito.  

 

A relação entre o conceito e a realidade continua inexplorada; aborda-se o 
significado de uma determinada palavra através de uma outra, e o que quer 
que se descubra por meio dessa operação é antes um registro da relação, na 
mente da criança, entre famílias de palavras previamente formadas, do que 
de um quadro dos conceitos da criança.  
 

 Esse entendimento promove uma reflexão sobre a intervenção didática desenvolvida e, 

para isso, vale ressaltar os esforços empenhados na tentativa de romper com a formulação de 

definições prontas e acabadas, na descentralização do conhecimento em relação à palavra, a 

verdade falada e promulgada pela figura do professor como único construtor de 

conhecimento.  

Empenhou-se em desenvolver esforços na consideração da percepção e da elaboração 

mental do material sensorial que dá origem ao conceito, como Vigotski nos convida a pensar. 

Já nas primeiras aulas tentou-se reconhecer a elaboração mental dos alunos e seu material 

sensorial, ou seja, foram considerados aspectos da vida cotidiana desses sujeitos, que dão 

indícios de suas percepções, de seus conhecimentos já elaborados. Trata-se de momentos em 

que a relação dos conceitos com a realidade vivida e explorada, assim como a realidade 

inexplorada, foi potencializada na tentativa de se formular conceitos a partir daquilo que era 

significativo, permitindo aos alunos fazer relações, mesmo que não diretas, sobre o conteúdo, 

mas utilizando a família de conceitos que levam ao entendimento do que se coloca como 

meta, afinal, 

 

[...] um conceito não é uma formação isolada, fossilizada e imutável, mas 
sim uma parte ativa do processo intelectual, constantemente a serviço da 
comunicação, do entendimento e da solução de problemas. (VIGOTSKI, 
1993, p. 47). 

 

 A formação dos conceitos geográficos, do raciocínio espacial, parte de processos 

criativos e não de operações mecânicas e passivas. Um conceito se constitui para um 

indivíduo a partir de uma elaboração complexa, normalmente voltada para a solução de algum 

problema. Por esse motivo, a intervenção didática, no seu conjunto de aulas, foi pensada a 
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partir de questionamentos e problematizações, culminando em um trabalho de pesquisa, que 

por si só pode ser compreendido como uma estratégia para a solução de um problema, pois os 

alunos tiveram de colher informações, pesquisar sobre elas em diferentes fontes, interpretá-

las, analisá-las, sistematizá-las e apresentá-las, desenvolvendo uma relação profícua entre a 

palavra/comunicação e a percepção, uma vez que o conteúdo sempre esteve relacionado com 

seus saberes cotidianos e vivenciais.  

 De acordo com Ach (1921 apud VIGOTSKI, 1993, p. 47), “a formação de conceitos 

não segue o modelo de uma cadeia associativa, em que um elo faz surgir o seguinte; trata-se 

de um processo orientado para um objetivo, uma série de operações que servem de passos em 

direção a um objetivo final”. 

 Nesse sentido, pode-se refutar a tradicional ideia de que a formação de conceitos não 

se resume à memorização de palavras e a sua associação com os objetos, ainda, que estas 

atividades façam parte dela. Para que esse processo seja desencadeado, deve surgir um 

problema que só pode ser resolvido pela formação de novos conceitos. 

 Isso nos faz defender as propostas metodológicas desenvolvidas nesta pesquisa, em 

especial na segunda etapa, em que se adota uma abordagem de estratégia de ensino, como 

promulgado por Shulman (1997). Nessa abordagem, o autor desperta seu interlocutor para 

uma proposta de inversão dos elementos básicos do processo de ensino e aprendizagem, para 

além de um método tradicional. 

Conforme mencionado anteriormente, essa metodologia se desenvolve a partir de três 

fases que comungam com a concepção de ensino aqui adotada. Na primeira fase considera-se, 

a priori, o conhecimento cotidiano do aluno, para só então se estabelecer junto com os 

estudantes a apresentação de um conteúdo específico a ser trabalhado, delimitando, assim, 

objetivos claros que devem ser alcançados no processo de construção do conhecimento ou, 

por assim dizer, na formação de novos conceitos. Após a apresentação do conteúdo, faz-se 

necessária a problematização, a formulação de questões e problemas a serem resolvidos para a 

aquisição de novos conhecimentos. No caso deste experimento, em específico, o principal 

problema, logo estabelecido, foi o entendimento do que se refere à questão industrial, como 

apresentado nas metas expostas anteriormente.  

 A segunda fase dessa estratégia envolvia a delimitação de temas por grupos para o 

desenvolvimento de uma pesquisa. Essa atividade em si se constituiu como um problema a ser 

resolvido pelos alunos, pois teriam de apreender novos saberes sobre determinado assunto e 

exercerem sua capacidade de abstração e generalização ao apresentar seus temas para os 

demais colegas. A pesquisa é um caminho para atingir o objetivo de aprendizagem e alcance 
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das metas preestabelecidas pelo professor. A atividade permite que os alunos formem um 

quebra-cabeça, no momento em que reúnem, sistematizam, concluem e ampliam os seus 

conhecimentos sobre os diferentes conceitos que formam a família conceitual da questão 

industrial.  

 A terceira fase propunha a formulação de uma síntese. Os alunos se reúnem, 

estabelecem trocas e câmbios entre os grupos, propiciando que um estudante aprenda e ensine 

com o outro, uma vez que cada grupo pesquisou temas distintos e complementares para o 

cumprimento dos objetivos de formulação de conceitos sobre o tema da indústria, por 

exemplo. 

Assim, é possível pensar em três fases a partir de uma condição para a aprendizagem 

em comunidade e envolvendo alguns princípios básicos: a) tema gerador; b) atividade de 

aprendizagem; c) ensino e prática reflexiva; d) colaboração; e) paixão; f) comunidade ou 

cultura. 

 Para Shulman (1997), a ação do professor no exercício de metodologias como essa 

deve estar munida de intenção e mudança. Isso requer refletir sobre sua própria prática, ciente 

de que planeja para a incerteza. Daí a necessidade de os professores exercerem a tolerância 

com a imprevisibilidade e a incerteza do processo de ensino e aprendizagem.  

 A ação docente, como reiteradamente afirmado aqui, é objeto de análise 

imprescindível para o desenvolvimento desta tese. Para isso, complementa-se esse discurso 

com alguns trechos da entrevista realizada com o Professor 2 na Escola B, em que ele fala um 

pouco da sua prática e da prática desta pesquisadora, na intervenção didática. A entrevista é 

um mecanismo de coleta de dados de extrema importância. A partir de um roteiro 

semiestruturado é possível apreender, até certo ponto, as impressões do sujeito da pesquisa. 

Essas impressões estão carregadas de elementos que possibilitam uma compreensão mais 

alargada dos objetivos deste estudo, pois se trata de uma análise com base em olhares 

distintos e percepções diferentes. 

  A entrevista se inicia com uma pergunta aparentemente simples, mas que diz muito 

sobre o que se tratou anteriormente, acerca da atividade consciente, reflexiva e intencional do 

professor. Foi questionado sobre como a categoria lugar contribui para uma mediação didática 

desejável no processo de ensino e aprendizagem em Geografia na prática docente do 

Professor 2. Segue sua resposta: 
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Professor 2 

Bom, sim, contribui, mas só que essa resposta eu não estou dando em relação a minha 

prática na sala de aula, mas por estar dando continuidade à minha formação. Quando eu 

“retornei” para a universidade que eu fui perceber o valor que essa categoria ou conceito 

tem para o ensino. É que comecei a trabalhar em sala de aula e adotava o conteúdo de 

maneira muito verticalizada (fiquei preocupado em dar aula, passar algum conteúdo e, não 

construir conhecimento, eu acabei pegando os fatores, os aspectos do espaço ou os 

fenômenos que ocorrem nesse espaço e, simplesmente, resolvi falar como eles são, sem ter a 

preocupação que podem ter relação, que são construções humanas e, o principal, que está ao 

nosso redor, dentro do nosso espaço) eu não tinha essa apreensão de aproximar com o 

cotidiano dos alunos [...] parece que eu estou ensinando para as paredes, para os alunos não 

está fazendo sentido. E, voltando, para a universidade eu vi que fazer o elo entre o cotidiano 

e o conteúdo para produzir o conhecimento à categoria lugar iria se encaixar. Mas ela [a 

categoria] tem o seu valor para o ensino [...], no entanto não é muito fácil fazer essa 

transposição.  

 

 A resposta apresentada no discurso do professor remete à análise feita sobre sua 

prática no período destinado às observações de aula. Em outro momento foram mencionadas 

impressões sobre sua ação em sala de aula e a resposta a essa pergunta compartilha dos 

indícios destacados. O professor percebe uma ação verticalizada em sua prática, quando dá 

especial atenção à aula como um fim em si mesmo, momento único e exclusivo para “passar” 

o conteúdo e cumprir o currículo. O professor destaca suas energias em descrever, citar, dar 

definições em detrimento das relações, ligações e análises cotidianas dos temas. Pode ser que 

o fato de não ter uma preocupação latente com a aplicabilidade e significação dos conteúdos 

na relação direta com o cotidiano dos alunos tenha despertado no Professor 2 a necessidade de 

“dar” aos alunos as definições de conceitos que lhe parecem importantes para o seu 

desenvolvimento, como foi observado em algumas aulas. O professor atribui valor ao 

conceito de lugar no ensino de Geografia, mas não parece ser essa uma de suas mediações 

mais utilizadas e consideradas em sala de aula, talvez por compreendê-la como uma forma de 

transpor o conteúdo e não como instrumento e signo presente em todos os conteúdos e temas 

geográficos ligados à compreensão espacial do mundo em que o sujeito está inserido.   

A entrevista seguiu seu curso dando espaço para o professor esclarecer mais alguns 

aspectos destacados na observação. Perguntou-se: na sua concepção, quais os principais 
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processos pedagógicos que ocorrem nas suas aulas de Geografia que permitem aos alunos a 

construção do conhecimento geográfico? Sua resposta: 

 

Professor 2 

O que eu tentei implementar, que é uma característica minha, é dar mais voz aos alunos, até 

mesmo por uma questão prática. Acho que para todo professor o maior desafio é lidar com a 

questão da indisciplina. Então eu aproveitei, percebi o que os alunos mais gostam de fazer, 

que é a conversa, e coloquei para conversar sobre a matéria, mesmo que a conversa acabe e 

acabou, algumas vezes, em uma fala sobre o que está escrito no livro didático. Mas, às vezes, 

eu consegui transpor para aquilo que a gente pode viver. Então, acho que essa conversa, esse 

diálogo, tentar produzir esse conhecimento, pode ser minha marca. Embora, também, eu 

reconheça que não foi em todas as turmas que eu consegui implantar, foi apenas nas turmas 

de 3º anos, nos 2º anos já não consegui fazer isso. 

 

 Essa resposta torna-se muito interessante quando se volta a pensar no período de 

observação. Certamente algo destacado e percebido logo de início é a relação amigável, 

empática e negociada do Professor 2 com seus alunos. É possível perceber que é dada voz aos 

estudantes, eles se sentem à vontade, relaxados nas aulas de Geografia. O professor, muitas 

vezes, consegue controlar a indisciplina de maneira leve, sem autoritarismo. Mas essa pode 

ser uma “faca de dois gumes”, uma vez que a disciplina negociada fica na dependência da 

vontade momentânea dos alunos. Não seria mais apropriado que os processos pedagógicos 

que ocorressem nas aulas de Geografia tivessem outros elementos capazes de se vincular a 

essa ação empática na construção de conhecimentos significativos e sólidos? Com isso não se 

quer afirmar que a empatia não seja importante, mas o domínio do conteúdo, característica 

presente na prática docente desse professor, também pode ser destacado, assim como o 

encaminhamento e estratégias de ensino dadas ao conteúdo em si, ressaltando sua 

aplicabilidade e relevância para o cotidiano. 

A questão que se segue propõe uma reflexão sobre a possibilidade de se identificar os 

aspectos que dificultam e/ou facilitam a construção do conhecimento por meio de uma 

mediação didática desejável no ensino de Geografia. Eis a resposta: 

 

Professor 2 

Uma dificuldade é cair na tentação de tomar como orientação de conteúdos a sua orientação 

curricular. Isso eu coloco como aspecto que dificulta, porque [...] no cotidiano, no mundo do 
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trabalho, isso apresenta uma “vantagem”, porém deixa seu trabalho engessado. Então, se 

você quer chamar a atenção do aluno, não será com uma aula que está fora do cotidiano dele 

que você vai conseguir, essa é uma dificuldade. Outra dificuldade, isso já é um caso 

particular, é a pouca vivência em sala de aula. Isso também se torna um obstáculo, embora 

cada dia se vai aprendendo cada vez mais [...]. Outra dificuldade é a própria motivação dos 

alunos. Embora se tenha isso como fator positivo no 3º ano, não é toda aula que o aluno 

chega motivado para aprender Geografia, penso que isso acontece em todas as disciplinas. 

Não cito questão estrutural, porque onde eu trabalho não tenho esse problema [...] Bom, 

aspectos a meu favor, o que pode facilitar na mediação é a possibilidade de trabalhar com 

fenômenos cotidianos, midiáticos [...] talvez eu possa citar que eu consegui cativar a 

motivação momentânea dos alunos, nem que seja por alguns instantes. Eu considero isso 

como o aspecto que facilita. A empatia com os alunos é algo que facilita bastante, acho que 

isso se dá, também, pelo fato de ser jovem [...] Eu acho, também, que um pouco pela 

disciplina ser Geografia. Não vou dizer que é fácil, de forma alguma, mas ela exige uma 

complexidade menor do que pegar, por exemplo, uma disciplina de exatas. A disciplina de 

Geografia já é bem-aceita pelos alunos. Outra coisa a meu favor é ser um professor recém-

saído da universidade, com metodologias frescas. Eu já escutei vários alunos dizerem: 

“Professor, eu gostava de Geografia porque não reprovava”. Agora eu gosto porque não 

precisa fazer mais resumo. Então é uma nova metodologia de trabalho para eles. Mas acho 

que a idade é o que pesa mais, felizmente ou infelizmente. 

 

Finalizando o bloco de questões sobre a prática docente do Professor 2, perguntei: Em 

suas aulas você considera a cultura geográfica dos jovens que estão em sala de aula? Como? 

Sua resposta:  

 

Professor 2 

Olha, eu considerava, mas de maneira inconsciente, e não em todos os conteúdos. Vou citar 

um exemplo. Quando eu dava aula para o 1º ano sobre introdução à Geografia, sobre as 

principais categorias, parti dos alunos, usei a cultura deles, diversas culturas, para explicar 

território, explicar paisagem, isso aí eu consegui. De maneira inconsciente, acho que por 

conta da minha própria formação, veio essa preocupação, eu vou olhar o ensino para os 

alunos [...]. No entanto eu não abarcava todo o conteúdo. Quando a temática era ambiental, 

eu conseguia também usar a cultura deles, demonstrando o diferente tratamento com o meio 

ambiente ou com a natureza. A geração deles é conhecida como uma geração que deve 
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preservar o meio ambiente. Ao passo que a geração passada foi “acusada” de degradar, 

então, mostrar essa diferença de equilíbrio. Eu tento usar ao máximo essa cultura jovem. No 

entanto, alguns conteúdos, passei longe disso, como, por exemplo, indústria, não veio na 

minha cabeça associar consumo, produção, mercado de trabalho e ambiente de trabalho com 

a cultura jovem, porque na minha opinião as coisas não se encaixavam, mas ao contrário se 

encaixam muito [...] até hoje eu me pergunto o porquê que eu não consegui aproximar [...] o 

jovem estabelece diversas relações e se apropriam de vários lugares, inclusive da escola, 

então, a escola pode ser um lugar deles, acho que a partir daí que a categoria lugar vai dar 

esse auxílio [...] a partir do lugar é possível trazer vários elementos, várias visões de vida, 

visões de mundo e, dentro dessas visões, tentar aproximar do conteúdo. 

 

 Essas duas últimas questões apresentam respostas que se aproximam daquilo que é de 

válida compreensão para este estudo: pensar sobre ser jovem, como lidar com o jovem, como 

trabalhar com o ensino médio e a relação de tudo isso com aspectos que podem dificultar e/ou 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Ambos os professores possuem semelhantes 

realidades de ação na relação com os jovens. Mesmo ambos afirmando não terem estratégias 

claras ou definidas diante dessa realidade em que estão inseridos, como podem ser tão bem-

aceitos pelos alunos? Como podem ser referenciados, muitas vezes, como os professores 

favoritos? Pensar nisso se torna ainda mais interessante quando sabemos que um professor 

tem dois anos de prática docente enquanto que o outro tem trinta anos de profissão. A 

justificativa desse último é sua experiência, são os muitos anos trabalhados com o ensino 

médio, como se já conseguisse pensar como aqueles jovens ao seu redor, enquanto que o 

primeiro se justifica por sua pouca idade e juventude, como se ainda sequer tivesse saído do 

universo de seus alunos.  

O segundo bloco de questões se refere às mesmas perguntas feitas sobre a prática do 

professor regente, mas agora direcionadas para as suas impressões e observações referentes ao 

período de intervenção didática realizado na escola B com as turmas de 2º anos.  

A primeira indagação questiona se, de acordo com o que foi observado, o professor 

acredita que foi possível na intervenção didática a utilização da categoria lugar para uma 

mediação didática desejável para o ensino e aprendizagem em Geografia. Sua resposta: 

 

Professor 2 

Sim, foi possível observar. No entanto, eu percebi, não sei se por conta da ausência de tempo 

ou pelo próprio tema trabalhado em sala de aula, que não houve uma integração total, entre 



192 

 

a categoria com o conteúdo. Tiveram momentos em que se encontraram, principalmente, a 

partir da realidade do aluno e do consumo, mas [...] percebi que poderia ter um avanço 

maior, um diálogo maior, no entanto isso não aconteceu. Então, parece que, a princípio, 

ficou assim: como vamos abordar o lugar em relação ao conteúdo? Um elemento foi 

encontrado: o consumo, mas parece que não foi possível articular com os outros elementos 

que poderia relacionar. 

  

A resposta dada pelo professor se configura em um desafio para este estudo, pois 

propõe-se que o lugar seja um tema transversal entre os conteúdos geográficos, ou seja, capaz 

de transitar entre todos eles. Logo, a intenção desta pesquisa não é propor o lugar como 

mediação didática a partir daqueles conteúdos que favoreçam essa relação, pelo contrário, 

pauta-se na importância do lugar para o ensino de Geografia, no sentido de inserir esse 

conceito como mediação possível e necessária para a compreensão e produção do raciocínio 

geográfico e pensamento espacial, independentemente do conteúdo a ser trabalhado. Esse é o 

grande desafio. O conteúdo trabalhado com as turmas de 2º ano da escola B foi a questão 

industrial. Para isso potencializou-se a discussão do consumo como uma maneira de valorizar 

a relação desse tema com o cotidiano e vivência dos alunos. Por isso, acredita-se que, para 

que o conceito de lugar seja um agente mediador capaz de circular entre os conteúdos 

geográficos, deve-se depositar energia em destacar, pontuar eixos que favoreçam essa relação, 

como, por exemplo, o eixo consumo para a compreensão da indústria como parte aplicável e 

significativa do cotidiano dos estudantes.   

 Assim como em sua própria prática, o Professor 2 apresenta sua concepção sobre quais 

foram os principais processos pedagógicos utilizados nas aulas de Geografia, durante a 

intervenção didática, que permitiram aos alunos a construção do conhecimento geográfico. 

Sua resposta: 

 

Professor 2 

A dialética professor-aluno, conteúdo-aluno [...] a sondagem com os alunos, ela foi a 

metodologia-chave da intervenção em conjunto com o diálogo. O momento que os alunos 

tiveram para apresentar o que eles tinham pesquisado sobre o conteúdo, essa também foi 

uma estratégia muito além de uma apresentação de seminário. 
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 Perguntei, ainda, se foi possível identificar os aspectos que dificultaram e/ou 

facilitaram a construção do conhecimento por meio da mediação efetuada nas aulas de 

intervenção. 

 

Professor 2 

Foi. Dificultaram: motivação dos alunos, outro professor ali em sala de aula, a motivação 

deles mudou; a questão do interesse frente a uma nova metodologia, foi difícil a aceitação 

deles. E o que facilitou foi o próprio contato direto com eles, saber de onde eles vieram ou o 

que eles pensam sobre educação [...] quando você tenta, primeiramente, dar voz aos alunos, 

acho que veio a facilitar bastante [...]em que cada um percebeu qual era a proposta e como 

eles poderiam agir, aí começou a dar resultado. 

 Por fim, o professor responde se nas aulas de intervenção didática foi possível 

observar se a cultura geográfica dos jovens foi considerada e como? 

 

Professor 2 

Foi, a partir da pergunta que foi feita para eles e que soou até como um desafio: como eles 

poderiam pegar aquele conteúdo e aplicar no cotidiano, um conteúdo, às vezes, distante [...] 

perguntar para o aluno que está em Goiânia [...] como ele se relaciona com um país que está 

distante, a princípio ele vai responder que de forma nenhuma, mas depois ele é questionado 

sobre a relação: do que consome, da maneira como trabalha, isso foi determinante para 

partir da cultura jovem. Outro elemento foi, no final da disciplina, com aquele fechamento, 

com aquela conversa, em que ali, de fato, usou 100% da cultura jovem deles, para fazer um 

encerramento, ver o que tinha ficado, quase como uma avaliação final da intervenção. 

 

A conclusão até aqui é que trabalhar com o jovem não é uma tarefa corriqueira e 

possível de ser feita de qualquer forma, ou por qualquer profissional da educação, assim como 

em qualquer outra dimensão do ensino, dadas as especificidades que lhes são próprias. Conta-

se com muitas pesquisas que discutem a educação para a infância, o ensino nas séries iniciais. 

Também há muitas investigações sobre a formação inicial nas mais diversas áreas. Não se 

estaria desse modo “pulando” uma etapa importante no processo de formação do indivíduo: o 

ensino médio – a adolescência, a juventude em sua primeira escala? As pesquisas estão 

avançando nessa área, mas o déficit ainda é grande para a Geografia. 

Esta pesquisa nos proporciona a compreensão de que é possível trabalhar com os 

jovens escolares sem ter a consciência e a intencionalidade de que se está lidando diretamente 
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com uma camada, uma dimensão peculiar da sociedade. Mas, se houver conscientização, 

intencionalidade, procedimentos e estratégias próprios para o desempenho da construção do 

conhecimento dessa juventude em formação, será possível estabelecer maior significado, 

aplicabilidade dos conteúdos específicos para esse grupo em particular, construindo uma 

estreita relação do professor, do conteúdo, das estratégias de ensino com os interesses e 

motivações dos jovens, considerando características, especificidades próprias dos jovens.  

O próximo item constitui uma reflexão acerca de uma compreender melhor do lugar 

de vivência dos jovens escolares, aquele lugar ao qual ele atribui sentido, identidade e 

pertencimento. Quem são esses jovens, qual o lugar deles, o que há de geográfico em seu 

lugar e como explorar esse conceito no ensino de Geografia? 

  

4.3 Jovens escolares e o ensino de Geografia: os motivos, a aprendizagem e a 

potencialidade do lugar 

 

 Com a finalidade de contribuir para um dos maiores desafios do ensino – os motivos 

da aprendizagem –, objetiva-se conhecer os jovens escolares e compreender sua relação com 

o ensino de Geografia. Isso se traduz em uma tentativa de apontar aspectos evidenciados em 

aulas de Geografia do Ensino Médio que dificultam e/ou facilitam a construção do 

conhecimento por meio de uma mediação didática desejável no ensino dessa disciplina.  

 No que se refere a essa instância do ensino básico a que se dedica essa tese – Ensino 

Médio – há de se considerar as reestruturações e transformações do ensino escolar 

promulgadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996), em razão da legislação oficial: 

 

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidade:  
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(BRASIL, 1996). 
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 O ensino médio, muitas vezes, se restringe a dois objetivos básicos: a entrada no 

mercado de trabalho, estabelecendo assim a consolidação de uma vida profissional, ou a 

preocupação para com o vestibular, a escolha de um curso universitário e a possível 

consolidação de uma formação universitária. Dessa forma, ao que parece, essa é uma etapa de 

transição que não tem muito valor e sentido em si próprio, mas sim aquilo que pode ser 

proporcionado ao finalizá-la. A roda de conversa estabelecida com os alunos da escola B, 

conforme será apresentado posteriormente, deixa claro essas preocupações limitadas ao 

mercado de trabalho e aos interesses universitários, como se o processo em curso não fosse 

elemento que demandasse envolvimento. Atribuem-se a isso os motivos da aprendizagem, que 

ao que tudo indica não estão pautados na construção do conhecimento, mas sim em objetivos 

mais práticos e transitórios.   

 A reflexão estabelecida neste estudo permite a adoção de um caminho proposto por 

Callai (1999), adaptado, em parte, para esta tese, ao se discutir sobre a Geografia no Ensino 

Médio. A autora, inicialmente, caracteriza, a partir de investigação feita com alunos do ensino 

médio, o papel real do ensino de Geografia para a formação do jovem e como fazer do 

conteúdo geográfico algo aplicável e significativo para essa formação. A pesquisa e a reflexão 

elaboradas pela autora vão além do que está sendo apresentado, mas, como recorte para este 

trabalho, perpassa essa trajetória, no que se refere ao papel da Geografia e do Ensino Médio. 

Para os alunos sujeitos da pesquisa, foi proposta uma abordagem do conteúdo com o intuito 

de se estabelecer uma relação significativa dessa disciplina com o cotidiano do aluno, 

tomando como eixo transversal o conceito de lugar.  

 No que se refere especificamente à Geografia Escolar, pode-se dizer que, muitas 

vezes, a ausência de motivos da aprendizagem está ligada ao desinteresse dos alunos para com 

assuntos que eles acreditam não ter nada a ver com sua vida cotidiana. Como argumenta 

Callai (1999), os alunos que trabalham e estudam não consideram ser importante a obtenção 

de informações que os tornem mais cultos, assim como aqueles que só estudam não veem 

sentido em saber coisas que não lhes interessam.  

As aulas observadas nas escolas A e B representam, de forma enfática, essa 

constatação. Nos momentos em que os professores traziam para a discussão de questões 

relacionadas ao conteúdo, mas que tinham um caráter de curiosidade, os alunos se 

interessavam e participavam mais, principalmente fazendo perguntas sobre o assunto. Na 

escola A, quando o assunto era sobre questões de vestibular e do ENEM, os alunos logo 

respondiam ao estímulo, uma vez que nessa realidade escolar o ensino médio volta-se 

claramente para os processos avaliativos posteriores a essa etapa da formação. Na escola B, 
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em contrapartida, em que os alunos tinham um perfil voltado para o mercado de trabalho, a 

discussão sobre os mesmos temas não tinha tanta resposta. Já sobre curiosidades sobre a 

fabricação de bombas e os países que possuem um forte arsenal bélico, quando desdobradas 

pelo professor, causavam intenso interesse e indagações por parte dos alunos. 

 O interesse e a motivação com o processo de ensino e aprendizagem estão diretamente 

ligados às diferentes representações que os alunos formulam sobre a Geografia que aprendem 

na escola e, para isso, é necessária a compreensão da função do ensino médio e de seus 

conteúdos programáticos na formação dos jovens escolares. 

 

Considerando o Ensino Médio a fase da Educação Básica em que o 
estudante adquire uma cultura geral, tratando de todas as áreas, é o momento 
em que se realiza a sistematização dos conhecimentos, num leque que 
pretende abrir perspectivas na busca de sua profissionalização. O conteúdo 
das ciências trabalhado nas diversas disciplinas dá ao aluno uma visão geral 
do mundo e da vida [...] É este, então, um momento da escolaridade em que 
o aluno pode adquirir uma cultura geral, uma visão do mundo e de suas 
formas de interpretação, que supere o senso comum e lhe sirva de ferramenta 
para seguir adiante na sua formação profissional. Nesta perspectiva, é 
também uma passagem para a universidade e uma preparação, o que os 
alunos, em geral, têm considerado o mais importante do Ensino Médio. 
(CALLAI, 1999, p. 58). 

 

Em que medida o aluno se conscientiza da função e das finalidades do ensino médio 

para a formação da sua consciência social e cidadã? 

É comum que essa conscientização se dê, muitas vezes, no campo do individual. Nesse 

caso, o aluno se restringe a perceber o seu lugar cotidiano, se reconhece nele, tem este lugar 

como referência do que existe. Restrito ao campo do individual, o lugar possui uma 

potencialidade mediadora imperdível no ensino de Geografia. Daí por que se propõe o 

entendimento desse conceito como ação mediadora, possibilitando ao aluno reconhecer-se 

como um ser histórico, sujeito ativo da produção e transformação do espaço.  

A intervenção didática realizada na escola B teve como ponto de partida proceder a 

uma sondagem sobre o campo individual de conscientização do aluno. Buscou-se o 

reconhecimento do lugar cotidiano dos estudantes, como eles se veem e estabelecem seus 

papéis nesses lugares. Para isso foi aplicado um questionário, o que possibilitou traçar um 

perfil de cada turma. Trata-se da proposição de um diagnóstico como uma “saída” 

interessante para conhecer melhor o grupo de alunos. Segue um esquema representativo da 

tabulação dos dados, compondo um perfil das turmas. 
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Perfil de duas turmas de 2º ano do Ensino Médio  

 

Perfil 2º ano B – 28 fichas respondidas 

- Não existe uma divisão representativa entre os sexos (quantidade quase igualitária de 

meninos e meninas). 

- A faixa etária da turma é de 16 anos. 

- A grande maioria dos alunos é nascida em Goiânia. Apenas nove alunos são migrantes (de 

outras cidades do estado de Goiás, do Tocantins, da Bahia e de Mato Grosso). 

- Os pais dos alunos, em sua maioria, são provenientes do estado de Goiás, mas existe uma 

quantidade representativa de migrantes (de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do 

Maranhão, da Bahia, do Tocantins, do Pará, de São Paulo, do Paraná). 

- Constata-se uma estreita divisão entre católicos e evangélicos, predominando a religião 

evangélica. 

- Sobre o bairro de residência dos alunos, foram registrados quinze bairros distintos, em que 

se sobressaem: Cidade Jardim, onde reside a maioria dos alunos, Nª Sª de Fátima, Carolina 

Parque e Parque Oeste Industrial. 

- Os lugares frequentados pelos jovens nos finais de semana são representados em primeiro 

lugar pelos shoppings da cidade, principalmente o Portal Shopping e o Goiânia Shopping; 

em segundo lugar vêm as igrejas, evangélicas e católicas; em terceiro lugar são citados os 

parques da cidade, sendo os mais frequentados o Bosque dos Buritis e o Parque Vaca Brava.  

- Sobre o que os impede, normalmente, de realizar alguma atividade de lazer, três motivos 

principais foram citados: falta de tempo, falta de dinheiro e a proibição por parte dos pais. 

- Sobre o que gostariam de fazer em seu tempo livre que ainda não fazem, três atividades são 

destacadas: passear mais com os amigos, viajar e praticar esportes. 

- As principais áreas de lazer e cultura frequentadas em Goiânia são: os shoppings e parques 

da cidade. 

- As principais opções de lazer do bairro onde residem são, por ordem de importância: as 

praças, as quadras de esportes e ou campos de futebol e as chamadas “lanchonetes”, que 

correspondem a padarias, pit dogs, pizzarias, sorveterias. Vale ressaltar que se destacam 

também as reclamações referentes à falta de opções de lazer em seus bairros. 

- No que se refere à expectativa dos alunos após a conclusão do Ensino Médio, constata-se 

que a grande maioria pretende dar continuidade aos estudos e ingressar em um curso 

superior. Muitos, inclusive, já sabem qual curso querem fazer. Além disso, muitos pretendem 

começar a trabalhar. 
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- Por fim, sobre os principais grupos de relacionamento que os alunos possuem, destacam-se 

aqueles provenientes, em primeiro lugar, da igreja, seguida pelo relacionamento no trabalho 

e dos clubes que frequentam.   

 

Perfil 2º ano C – 25 fichas respondidas 

- Existe uma divisão representativa entre os sexos; é uma turma essencialmente feminina. 

- A faixa etária da turma está entre 16 e 17 anos. 

- A grande maioria dos alunos é nascida em Goiânia. Apenas cinco alunos são migrantes (de 

outras cidades do estado de Goiás, do Tocantins, de São Paulo e Maranhão). 

- Os pais dos alunos, em sua maioria, são provenientes do estado de Goiás, mas existe uma 

quantidade representativa de migrantes (do Maranhão, da Bahia, do Tocantins, de São 

Paulo, do Paraná). 

- Consta-se uma estreita divisão entre católicos e evangélicos, predominando a religião 

evangélica. 

- Sobre o bairro de residência dos alunos, foram registrados dezesseis bairros distintos, em 

que se sobressaem Cidade Jardim, onde reside a maioria dos alunos, Carolina Parque e 

Bairro Goiá. 

- Os lugares frequentados pelos jovens nos finais de semana são representados em primeiro 

lugar pelos shoppings da cidade, principalmente o Portal Shopping, o Goiânia Shopping e o 

Shopping Flamboyant; em segundo lugar são citados os parques da cidade, sendo os mais 

frequentados o Parque Vaca Brava, o Parque Flamboyant e o Parque Areião; em terceiro 

lugar vêm as igrejas, evangélicas e católicas; e ainda com representatividade alguns bares 

da cidade. 

- Sobre o que os impede, normalmente, de realizar alguma atividade de lazer, aparecem dois 

motivos principais: a falta de dinheiro e a falta de infraestrutura de seus bairros. 

- Sobre o que gostariam de fazer em seu tempo livre que ainda não fazem, três atividades são 

destacadas: viajar, trabalhar e estudar instrumentos musicais. 

- As principais áreas de lazer e cultura frequentadas em Goiânia são: os shoppings e parques 

da cidade. 

- As principais opções de lazer do bairro onde residem são, por ordem de importância: as 

praças, as quadras de esportes e ou campos de futebol, feiras e as chamadas “lanchonetes”, 

que correspondem a padarias, pit dogs, pizzarias, sorveterias. Vale ressaltar que se destacam 

também as reclamações referentes à falta de opções de lazer em seus bairros. 
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- No que se refere à expectativa dos alunos após a conclusão do Ensino Médio, constata-se 

que a grande maioria pretende dar continuidade aos estudos e ingressar em um curso 

superior; inclusive, muitos já sabem qual curso querem realizar; além disso, muitos 

pretendem começar a trabalhar. 

- Por fim, sobre os principais grupos de relacionamento que os alunos possuem, destacam-se 

aqueles provenientes, em primeiro lugar, da igreja, seguida pelo relacionamento com os 

amigos (do bairro, da escola, do condomínio) e os grupos constituídos nos clubes que 

frequentam.   

  

O perfil diagnóstico das turmas dá indícios de suas práticas espaciais cotidianas, o que 

permite relacionar o lugar onde os alunos moram, estudam, por onde circulam, suas opções de 

lazer e mobilidade no bairro e na cidade. Tais elementos auxiliam na mediação no processo de 

ensino e aprendizagem em Geografia. Voltemos àquele exemplo já mencionado em que em 

uma das aulas da intervenção didática, quando se trabalhava a questão industrial nas turmas 

de 2º anos, relacionou-se esse tema com a principal atividade de lazer daqueles estudantes: o 

shopping center (dados do perfil da turma). Com tal informação foi possível envolvê-los mais 

na discussão, a partir das informações que eles próprios estavam dando para a materialização 

desse tema: o consumo, em suas trajetórias cotidianas.  

 Os perfis das turmas se diferenciam em alguns aspectos, mas, predominantemente, são 

bem parecidos. Ao contrário do que poderiam ensejar, não representam uma unidade relativa 

à condição juvenil, dada a compreensão de que o jovem não pertence a uma classe que o 

representa na junção de suas características; pelo contrário, trata-se de indivíduos autônomos 

com anseios e projetos de vida diferenciados, com objetivos e visões próprios de mundo. Por 

essa razão, ao final da intervenção didática, foi realizada uma entrevista coletiva com as 

turmas, a fim de que os jovens escolares pudessem expor suas particularidades e diferentes 

concepções, provando que o perfil das turmas é apenas um caminho inicial do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Ao analisar os questionários e discutir com os alunos seus resultados, pois o perfil 

encontrado foi apresentado e analisado junto às turmas, pôde-se elencar importantes indícios 

sobre as práticas espaciais cotidianas dos alunos e qual a concepção deles sobre o lugar. Para 

isso, sistematizam-se algumas considerações. Essas considerações estão pautadas em uma 

dinâmica realizada com as turmas de 2º anos do ensino médio da escola B, sendo a dinâmica 

elaborada a partir da tabulação dos dados das fichas diagnósticas aplicadas aos alunos. Esses 

dados foram impressos e recortados. Durante a aula, os alunos escolhiam as tiras de papéis e 
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liam em voz alta determinada informação. Após a leitura, o mesmo aluno dava um exemplo 

de sua realidade sobre aquele tema. Destacam-se alguns trechos dessa atividade:  

 

- Na turma do 2º ano B 

Dados do perfil: Os lugares frequentados pelos jovens nos finais de semana são representados 

em primeiro lugar pelos shoppings da cidade, principalmente o Portal Shopping e o Goiânia 

Shopping; em segundo lugar aparecem as igrejas, evangélicas e católicas; em terceiro lugar 

são citados os parques da cidade, sendo os mais frequentados: o Bosque dos Buritis e o 

Parque Vaca Brava.  

Professora: [Aluno 1], qual é a sua principal atividade de lazer nos finais de semana? 

Aluno 1: Desande. 

Professora: O que é isso? 

Aluno 1: Festa. Mas, no domingo eu vou para a igreja também pedir perdão. 

Professora: O que esses lugares representam para você? 

Aluno 1: A igreja é pra pedir perdão do que eu fiz na sexta e no sábado. Na festa eu vou pra 

“pegar mulher”. 

Dados do perfil: Ao perguntar sobre o que os impede, normalmente, de realizar alguma 

atividade de lazer, três motivos principais foram citados: falta de tempo, falta de dinheiro e a 

proibição por parte dos pais. 

Professora: [Aluno 2], fale um pouquinho da sua realidade. 

Aluno 2: Ah, quanto à proibição nem tanto, vai muito da confiança que os meus pais têm em 

mim. A falta de dinheiro também não é problema. A falta de tempo sim, porque eu arrumo o 

meu cabelo, fico na internet. 

Dados do perfil: As principais opções de lazer do bairro onde residem são, por ordem de 

importância: as praças, as quadras de esportes e/ou campos de futebol e as chamadas 

“lanchonetes” que envolvem padarias, pit dogs, pizzarias, sorveterias. Vale ressaltar que se 

destacam também as reclamações referentes à falta de opções de lazer em seus bairros; 

Aluno 3: No meu bairro não tem nada, eu tenho que me deslocar para outros para ter diversão. 

Professora: Você pode falar qual é o seu bairro? 

Aluna 3: Residencial Nunes de Moraes. 

Professora: Explica para nós a dificuldade do seu deslocamento para outros lugares em busca 

de opções de lazer. É difícil para você se deslocar? 

Aluno 3: Não, é fácil, às vezes vou de carro, às vezes vou de ônibus. 
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Dados do perfil: No que se refere à expectativa dos alunos após a conclusão do Ensino 

Médio, constata-se que a grande maioria pretende dar continuidade aos estudos e ingressar em 

um curso superior, inclusive muitos já sabem qual curso querem fazer, além disso, muitos 

pretendem começar a trabalhar.  

Professora: [Aluno 4], qual é o seu caso, fala um pouco da sua vida. 

Aluno 4:  Dia 19 de novembro de 1996, há 17 anos atrás eu nasci... [risos]. Eu já trabalho e 

quero continuar. 

Professora: Você pode nos dizer onde você trabalha? 

Aluno 4: Eu trabalho em uma loja que vende motos. Eu trabalho e quero continuar os estudos, 

não sei que faculdade eu quero fazer [...] Eu quero continuar trabalhando na área que estou 

trabalhando agora. 

Dados do perfil: Sobre os principais grupos de relacionamento que os alunos possuem, 

destacam-se aqueles provenientes, em primeiro lugar, da igreja, depois o relacionamento no 

trabalho e os clubes que frequentam. 

Aluno 5: Eu ia na igreja e não vou mais. 

Professora: Qual o principal grupo de relacionamento que você diria que é o seu hoje em dia? 

Aluno 5: Internet. 

Dados do perfil: A grande maioria dos alunos é nascida em Goiânia. Apenas nove alunos são 

migrantes (de outras cidades do estado de Goiás, do Tocantins, da Bahia e do Mato Grosso). 

Aluno 6 (Bahia): Em busca de emprego. 

Aluno 7 (Faina, GO): Emprego. 

[Continua...] 

 

 As aulas de Geografia pensadas e planejadas para as turmas do ensino médio das 

escolas A e B tiveram o nítido propósito de incentivar os alunos, jovens escolares, a buscarem 

um entendimento de sua própria vivência, de suas próprias experiências, levando em 

consideração o conhecimento prévio que possuem e a descoberta sobre as explicações que 

promovem sobre o lugar. Procurou-se trabalhar mediante um processo de construção pelos 

alunos de conhecimentos novos, afastando o processo de ensino e aprendizagem de uma 

referência linear e concêntrica. Muitos dos conceitos estão presentes em nossas vidas e se 

manifestam e se concretizam em nosso dia a dia. A potencialidade de muitos outros conceitos 

para a mediação didática no processo de ensino e aprendizagem em Geografia poderia ser 

tratada, como, por exemplo, do território, da paisagem, da região, do próprio espaço, entre 
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outros. A opção pelo lugar levou em consideração que os alunos possuem sua própria 

compreensão sobre muitas coisas que envolvem o seu dia a dia. 

Nessa perspectiva, vale mais uma vez citar Callai (2000, p. 104), para quem o trabalho 

de “superação do senso comum como verdade e a busca das explicações que permitem 

entender os fenômenos como verdades universais exigem que se façam reflexões sobre o 

lugar de vivência, analisando a configuração histórica desses lugares para além das 

aparências”. E, conforme as orientações vigotskianas, o processo de ensino e aprendizagem 

pressupõe considerar a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. Isso quer 

dizer que, como assinala Callai (2000, p. 105), “para além da sala de aula, o aprendizado do 

lugar permite contatos ou convívio envolvendo sujeitos sociais que se encontram num espaço 

conhecido, ou pelo menos aproximado, e oportuniza possibilidades de intervenção no lugar”.  

O aprendizado do lugar ocorre, portanto, nos contatos, nos espaços conhecidos, na 

possibilidade de intervir. Os sujeitos estão envoltos em condições de aprendizado que 

pressupõem o empírico, o reconhecimento daquilo que existe no lugar, a partir de suas 

vivências. Com a contextualização de todos esses elementos, próprios do conhecimento e 

reconhecimento do lugar, os alunos se veem aptos a realizar as abstrações necessárias à 

construção dos conhecimentos científicos. Desencadeada a compreensão, os alunos vão cada 

vez mais além do senso comum, pois que generalizaram experiências particulares, passando a 

entender a realidade de forma mais ampla.  

Com isso, não se advoga tornar o lugar um ponto de partida, uma escala de análise 

mais próxima da realidade dos alunos, para então percorrer por um círculo concêntrico que se 

afasta dessa realidade imediata para uma mais distante e abstrata. Pelo contrário, o lugar é 

uma referência, o lócus da construção de um conhecimento significativo. 

A estruturação de um espaço com traços específicos e características que o identifica 

traz para a discussão do lugar o conceito de identidade. Esse conceito foi fundamental para a 

aplicação da ficha diagnóstica, pois para trabalhar com ele pressupõe-se a necessidade de 

considerar que as relações entre as pessoas e entre os lugares apresentam muitas contradições, 

pois cada lugar “é resultado de uma construção social, na vivência diária dos homens que 

habitam no lugar, do grau de consciência das pessoas como sujeitos de um mundo em que 

vivem, e dos grupos sociais que constituem ao longo de sua trajetória de vida” (CALLAI, 

2000, p. 120/121).  

Muitos alunos, ao falarem de um mesmo bairro, aquele de residência, demonstraram 

impressões de pertencimento distintas. Por exemplo, enquanto o lugar de determinado aluno 

naquela comunidade é a igreja, outro inserido na mesma realidade diz que o seu lugar é o da 
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internet. Assim, são diferentes as motivações de inserção e produção do lugar. As construções 

sociais caminham por trajetos distintos, os homens se apropriam dos lugares a partir de sua 

consciência de inserção no espaço que produz e dependem das relações estabelecidas em 

determinados grupos sociais a que pertencem. Uma aluna, em particular, moradora do bairro 

x, que estuda no bairro y, se sente pertencente de forma mais íntima da igreja que fica no 

bairro z; ela diz que lá, de verdade, é o seu lugar. Desse modo, a teia de relações que um 

indivíduo pode estabelecer com vários lugares deve ser considerada em seu processo 

formador de identidade, de conhecimento, de cidadania. As relações sociais se estabelecem ao 

longo das apropriações e experiências constituídas na história de vida dos sujeitos. 

Interessante ressaltar que nenhum aluno, ao responder a ficha diagnóstica, considera a escola 

como seu lugar, tampouco como um ambiente onde  está o seu maior e mais coeso grupo de 

relacionamentos. Nesse caso, estaria sendo a escola apenas uma passagem transitória para 

esses jovens? Onde está o vínculo identitário do jovem com a escola, ambiente que acolhe boa 

parte de seu dia?     

  A fim de compreender melhor as questões que ecoam, buscou-se coletar o máximo de 

impressões sobre a relação da cultura jovem com o ensino de Geografia, em uma instância 

peculiar que é o ensino médio. Foram pesquisados, através da entrevista coletiva com os 

alunos, elementos para uma discussão mais elaborada sobre a juventude, no que se refere 

àquela dada realidade, e sua relação com o processo de ensino e aprendizagem em Geografia, 

atribuindo especial atenção à mediação didática como abordagem teórica a partir do lugar na 

perspectiva dos sujeitos. Para isso, ressaltam-se alguns trechos dessa entrevista, momentos 

que marcaram e deram indícios mais complexos do trabalho elaborado na escola B: 

 

Turma do 2º ano C: 

 

Professora: Qual é a principal motivação que os trazem à escola todos os dias? 

Aluno1: Futuro. 

Aluno 2: Entrar na faculdade. 

Aluno 3: Ficar na companhia dos colegas. 

Aluno 4: Lanchar. 

Aluno 5: Dinheiro. 

Aluno 6: Conversar. 

Aluno 7: Aprender. 

Aluno 8: Beijar na boca. 
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Professora: Quem de vocês vem para a escola com o intuito de aprender e adquirir 

conhecimentos? 

Aluno 9: Eu venho para aprender, mas não entra na minha cabeça, principalmente, 

matemática e português. Ano retrasado a gente tinha um professor “superbom”, o nome dele 

era [...], eu entendia “tudinho”, era o melhor professor de matemática que eu tive até hoje, ele 

eu entendia e hoje eu não entendo nada. 

Professora: Por que você acha que com esse professor você aprendia e com os outros você 

não consegue aprender? 

Aluno 9: Porque os outros chegam aqui e não falam nada. Ele chegava e mandava as mesas 

ficarem prontas. Ele era rígido, entendeu? Aqui a [...] entra, não fala nada, faz se quiser e se 

não quiser não faz. Ele tirava ponto se a sala não estivesse organizada, ele fazia perguntas. 

Aluno 10: Ele fazia um estímulo para as pessoas terem vontade de aprender. 

Professora: Vocês preferem os professores mais rígidos ou os professores mais legais, mais 

amigos? Por quê? 

Aluno 11: Os que são amigos, mas fazem a gente aprender, basicamente ser amigo, pegar a 

confiança do aluno, mas fazer ele aprender ao mesmo tempo a [...] [professora de matemática 

mencionada anteriormente], ela entra e só dá aula para quem está ali olhando para ela, para 

quem ela gosta mesmo. Eu acho isso, ela dá aula para quem ela gosta, quem ela não gosta ela 

ignora. 

Professora: O que vocês pensam disso? Vocês se sentem ignorados por alguns professores? 

Aluno 12: Eu me sentiria mal, ignorado se fosse pelo [...] [professor de Geografia] ou o [...] 

[professor de química], porque eu gosto deles. 

Professora: Mas o que esses professores têm de especial? 

Aluno 12: Amizade. Eles conseguem fazer a gente aprender sendo legais. A aprendizagem 

fica bem mais prazerosa. 

Professora: [Realização de uma dinâmica com os alunos]. [Aluna A],  como você acha que 

vai ser no futuro, daqui a dez ou quinze anos a vida do [Aluno B]? 

Aluna A: Eu sei lá, ele disse que quer ser bombeiro. Policial. 

Professora: Não é o que ele quer, e sim o que você acha. 

Aluna A: Acho que ele vai fazer faculdade. Ele vai casar com a esposa dele, mas sempre vai 

pensar em outra pessoa. Vai ter dois filhos, dois meninos, e eu espero que ele trate muito bem 

a mulher dele. 

Professora: [Aluno B], agora nos diz o que você espera do seu futuro. 
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Aluno B: O que elas falaram é verdade, eu quero ser bombeiro ou, então, gestão pública, 

alguma coisa assim, pretendo fazer vestibular de gestão pública. Bombeiro é por causa que a 

minha mãe pediu, policial ou bombeiro. Eu espero casar, ter filhos. 

Professora: [Realização de uma dinâmica com os alunos]. [Aluna C], como você acha que vai 

ser no futuro, daqui a dez ou quinze anos a vida do aluno D? 

Aluno C: Eu acho que ela vai continuar estudando, vai casar também, né? Com o [...] e ter uns 

dois filhos. 

Aluno D: Eu vou continuar estudando. Eu quero fazer faculdade para administração, depois 

que eu concluir a faculdade, e tiver no serviço, eu quero fazer outra faculdade, de radiologia, 

que sempre foi o meu sonho. Não quero fazer radiologia primeiro, porque é muito difícil o 

serviço. Quero já ter uma profissão para ficar mais estabilizada. Meu sonho não é casar, mas 

se um dia isso acontecer... meu sonho também não é ter filhos, mas se acontecer tudo bem, 

que venha, mas que venha quando eu estiver com os meus trinta e poucos anos. Eu quero ter 

muitas realizações na minha vida, eu quero ter casa, carro, eu quero ter segurança, quero ter 

dinheiro para ficar sossegada na minha vida.  

[Essa dinâmica foi feita com vários alunos]. 

Professora: Qual a importância da escola para vocês? 

Aluno 13: A escola vai influenciar no meu dinheiro. 

Aluno 14: Aprimorar o meu conhecimento, tornando a minha base mais sólida. 

Aluno 15: É o começo de tudo. 

Aluno 16: Aqui é o nosso futuro. O que eu fizer aqui vai representar o que serei. 

Professora: Ok, se então a escola representa tantos aspectos positivos, por que vocês acham 

que a maioria dos alunos se comporta da forma como observamos: desmotivados, 

desinteressados, muita indisciplina, muita conversa, pouca atenção nas aulas, afinal o que 

motiva esse comportamento negativo se a finalidade é considerada positiva? 

Aluno 17: Eu acho que isso depende muito da estrutura em casa também, eu acho que uma 

base estrutural em casa, uma educação em casa, um pai e uma mãe que pegue e olhe os 

cadernos, que ajuda a estudar, conversar, perguntar como foi o dia na escola, os amigos, 

também, fora da escola, pode ver que muitos estão virando marginais, é muito subjetivo isso. 

Aluno 18: Eu acho que a questão da educação coletiva influencia muito no desinteresse por 

parte dos alunos, já que eles veem o professor como inimigo deles, porque eles vêm aqui na 

frente e eles [alunos] se sentam atrás. Logo se sentem excluídos em relação aos que estão à 

frente, eles projetam no professor uma imagem ruim. 
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Aluno 19: Eu penso que os professores deveriam dar mais aulas, porque tem dia que eles não 

vêm dar aula. A gente fica muito com aula vaga, tem que ter mais ensino fundamental para a 

gente. 

Aluno 20: Acordar cedo me desmotiva. 

Aluno 21: Sono. 

Aluno 22: Quando o professor pega e vai lá na frente copia cinco coisas no quadro, vai, apaga 

e copia de novo e de novo, daí ele olha para a sua cara e sai da sala. Desse jeito eu não 

aprendo nada. 

Professora: O que vocês esperam de um professor? 

Aluno 23: Se eu tivesse que aprender com alguma coisa que eu copiei, eu copio, leio e 

aprendo eu não precisava dele. 

Aluno 24: Se o professor sentasse em uma roda, igual nós estamos aqui agora, o assunto que 

ele passasse no quadro ele discutisse com a gente, nós aprenderíamos bem mais do que o que 

ele acabou de passar no quadro, igual o [...] [professor de Geografia], ele passa, aí ele explica 

cinco minutinhos, porque ele sabe que depois disso a gente não aprende mais, aí ele copia 

mais um pouquinho e fica mais cinco minutinhos discutindo, e isso é bom, isso é muito bom. 

Professora: Pois é, então eu queria fazer uma pergunta: vocês viram que eu tentei fazer uma 

dinâmica diferenciada com vocês, descentralizar a figura do professor e centralizar a figura do 

aluno, e aí eu propus uma pesquisa para que vocês tivessem a iniciativa de realizá-la, propus 

ainda que sentássemos várias vezes em círculos e discutíssemos, e houve, ainda, muita 

resistência, principalmente, nessa turma, por quê? 

Aluno 25: Então, nessa questão de relação professor-aluno, o aluno idealizou a imagem do 

professor, ele interpreta o professor como sendo chato, o professor mesmo que com essa 

imagem diferenciada propõe tarefa e o aluno já interpreta que tarefa é uma coisa ruim, então 

ele vai falar “ não, é ruim e eu não quero fazer”, daí o professor propõe algo como quase 

optativo, daí o aluno diz “ ah, não vai valer nota, então deixa eu sentar ali e dormir”. 

Professora: E, por que o que é optativo na escola não funciona? Por que a nota é o único 

interesse se vocês me falaram que a motivação é aprender? 

Aluno 26: Porque a cultura da sociedade é essa, passou de ano está lindo, ninguém te pergunta 

se você aprendeu bem, pergunta se você passou de ano e se não passou, dizem “eu não 

acredito”. Eles não perguntam se você aprendeu, querem saber se passou ou não passou. 

Professora: Quais são os elementos externos ao ambiente escolar que são capazes de 

influenciá- los aqui dentro, em sala de aula? A forma como vocês agem aqui dentro. 
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Aluno 27: A minha mãe, desde que eu tinha os meus quatro ou cinco anos, eu já sabia 

escrever o alfabeto, eu já sabia ler também, então ela ajudou muito nisso. Antes de eu entrar 

na escola eu já estudava em casa. Até hoje ela toma a tabuada de mim, ela pergunta se estou 

fazendo as tarefas, ela olha o caderno, e também os cursos que eu faço, os cursos que ela paga 

para mim. 

Aluno 28: É uma necessidade de sobrevivência, porque você precisa disso do lado de fora e o 

único lugar que você tem para aprender é aqui.  

[Continua...]. 

 

Os jovens sujeitos desta pesquisa, em geral, querem se casar e ter filhos – a quantidade 

de filhos está em torno de dois ou três. A grande maioria manifesta interesse em continuar 

estudando. O vestibular é um tema presente no discurso dos estudantes. Querem fazer 

faculdade de administração, turismo, ecologia, gestão pública, medicina, direito, odontologia, 

psicologia, biotecnologia, veterinária, mas o senso de responsabilidade e realidade para com 

esse futuro é bem diferenciado. Grande parte dos alunos pensa na rentabilidade das profissões, 

tão somente.     

Retoma-se o caminho percorrido por Callai (1999), para a discussão desta etapa da 

tese, procurando, em parte, adaptá-lo. Busca-se discutir, primeiramente, sobre a Geografia no 

Ensino Médio, a partir de investigação feita com alunos do ensino médio, o papel real do 

ensino de Geografia para a formação do jovem e como fazer do conteúdo geográfico algo 

aplicável e significativo para essa formação. A finalidade dessa discussão é perpassar essa 

trajetória, no que se refere ao papel da Geografia e do Ensino Médio para os alunos sujeitos 

da pesquisa, e propor uma abordagem do conteúdo que estabeleça uma relação significativa 

dessa disciplina com o cotidiano do aluno, tomando como eixo transversal o conceito de 

lugar. Para isso se utiliza da pesquisa dessa autora no que se refere à Geografia e à formação 

do cidadão.  

Em seu estudo, Callai (1999) ressalta que a educação para a cidadania é um desafio 

para o ensino e a Geografia, dada a possibilidade de seu conteúdo ser trabalhado de forma que 

o aluno construa sua cidadania. Nesse sentido, não se pode deixar de pensar na importância do 

conceito de lugar para essa formação cidadã, uma vez que é no lugar que o aluno irá exercer, 

concretizar suas ações de cidadania. Mas esse conceito de cidadania envolve cuidados. Várias 

áreas do conhecimento tratam desse tema,  poucas considerando a relação do sujeito com o 

mundo em que vive. O discurso empregado geralmente distancia o aluno de sua realidade. 
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 A educação para a cidadania envolve praticamente todas as disciplinas escolares. No 

caso aqui, o objetivo é pensar como a Geografia pode contribuir para abordar a realidade no 

processo de ensino e aprendizagem.  

O primeiro passo para a contribuição da Geografia para a formação cidadã se dá tendo 

clareza do objeto de estudo dessa ciência e seu método de análise. A finalidade é aprender a 

pensar por meio da Geografia e, para isso, a mediação que se estabelece é essencial. Nesse 

contexto, reafirma-se a importante reflexão de que não se pode ter como objetivo no processo 

de ensino e aprendizagem ajustar o indivíduo ao meio em que vive, mas sim estimular a 

conhecer este meio, permitindo uma leitura crítica deste, para o reconhecimento de 

alternativas para a mudança. Para isso, Callai (1999, p. 74) destaca que “os próprios 

conteúdos trabalhados deverão ter uma tríplice função, qual seja, resgatar o conhecimento 

produzido cientificamente, reconhecer e valorizar o conhecimento que cada um traz consigo, 

como resultado de sua própria vida, e dar um sentido social para este saber que resulta”.  

A educação, o ensino, o processo de aprendizado devem ser referenciados ao contexto 

em que se inserem, não podendo ser considerados isoladamente. Essa tarefa é realizada pelo 

professor, de forma consciente ou não, mediante suas estratégias de ensino. Nesse sentido, 

retoma-se mais uma vez o estudo de Callai (1999, p. 77-78) para compartilhar da seguinte 

afirmação: 

 

Ao trabalhar com informações desconectadas de explicações mais amplas, 
colabora com a transmissão de idéias que professam a manutenção dentro de 
regras estabelecidas, em vez de valorizar o conhecimento de cada um, 
resgatando o conhecimento cientificamente produzido e dando-lhe um 
sentido social. [...] existe também uma Geografia escolar que é basicamente 
um saber inútil, que descreve lugares, enumera informações, sem dar-lhes o 
significado que realmente possui. 

 

É recorrente o comprometimento da compreensão da realidade no processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia quando se estudam os lugares como se eles fossem resultado de 

uma força natural e neutra que os constitui, desvinculados de sua construção histórica, a qual 

se materializa, se concretiza em diferentes lugares com base em ideias, interesses políticos, 

sociais, econômicos e culturais. Ao trabalhar com tudo isso, sem dar o devido sentido e senso 

de conexão, compromete a relação do indivíduo com o seu meio e sua compreensão do espaço 

construído cotidianamente. Entende-se que o lugar de vivência, os espaços produzidos 

cotidianamente pelo individuo, suas práticas espaciais diárias devem ser incorporados aos 
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conteúdos formais curriculares da Geografia. Esses aspectos tornam viável a ligação do 

concreto imediato com os demais conhecimentos, considerados mais amplos e abstratos.   

Esse entendimento está visivelmente representado nas salas de aula de Geografia, das 

mais diversas realidades, quando discussões que envolvem contradições, desigualdades e 

conflitos são trazidas o tempo todo para a sala de aula pelos alunos, principalmente quando se 

trabalha com os jovens escolares. Essas situações são uma oportunidade ímpar para o 

estabelecimento de relações entre os conteúdos geográficos escolares e a realidade vivida. 

Uma análise decorrente dessa relação é pertinente e significativa, pois que se liga à 

complexidade da sociedade contemporânea no contexto globalizado em que se está inserido. 

O grande desafio é tornar as coisas mais concretas e reais. Um ensino significativo deve estar 

ligado à vida, à realidade experienciada. Deve considerar a historicidade das vidas individuais 

e dos grupos sociais a que pertencem os indivíduos, na busca do conhecimento prévio, a fim 

de que se construa conhecimento próprio, saberes significativos. 

 Este foi o objetivo deste estudo. Procurou-se enfrentar esse desafio, na proposição de 

considerar a historicidade das vidas pessoais, a inserção nos grupos sociais desde uma 

perspectiva mais concreta e real para o cumprimento de um ensino significativo, que 

considera os conhecimentos prévios dos estudantes, a fim de que, realmente, consigam 

construir o seu raciocínio geográfico, o seu pensamento espacial, na relação direta com suas 

práticas sociais cotidianas.  

Os professores e os gestores de instituições de ensino devem questionar a quem se 

destina a educação e qual é o papel da escola nesse processo. É necessária uma compreensão 

mais responsável em busca do reconhecimento de quem são e como são realmente esses 

jovens que estão inseridos no sistema escolar. Só assim será possível aproximar-se deles, de 

verdade, e então proporcionar a construção do conhecimento com melhores estratégias de 

ação, instrumentalizando os alunos a viverem no mundo como cidadãos, conhecedores da 

realidade em que vivem. 
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CAPÍTULO 5 

MEDIAÇÃO DIDÁTICA: A FORMAÇÃO DE 

CONCEITOS E O DESENVOLVIMENTO DO 

PENSAMENTO ESPACIAL DE JOVENS ESCOLARES 
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 Esse capítulo tem por finalidade retomar e sistematizar alguns princípios orientadores 

da mediação didática para o desenvolvimento do pensamento espacial de jovens escolares, 

como resultado desse estudo. Busca-se elencar a importância da mediação didática enquanto 

suporte teórico e metodológico para um encaminhamento do processo de construção do 

conhecimento em Geografia e para a formação de conceitos geográficos. 

 A mediação didática está sendo posta, nesta discussão, como um elemento de destaque 

e importância para a construção do conhecimento geográfico. Com isso, buscou-se analisar o 

processo de ensino e aprendizagem de jovens do ensino médio e da potencialidade do lugar 

como uma mediação didática peculiar a esse processo. Assim, retoma-se a questão que norteia 

esse trabalho, a fim de problematizar os indícios que levaram a alguns caminhos percorridos 

e, ao mesmo tempo, a muitas proposições para a continuidade desse estudo: de que modo a 

categoria lugar contribui para uma mediação didática desejável para o processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia? 

Em consonância com a questão posta para esse estudo, destacam-se alguns indícios de 

que o lugar, não pode ser compreendido, apenas, como uma referência empírica, de 

localização, este é um conceito que promove o raciocínio geográfico para além do concreto 

imediato e, por essa razão, contribui para uma mediação didática desejável e peculiar ao 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia. Essa afirmação se dá pelo entendimento 

de que o lugar é um referencial teórico para o desenvolvimento de um pensamento espacial, 

sendo essa categoria de análise apenas uma dimensão da realidade, escolhida como objeto 

de estudo para essa pesquisa, a qual não desconsidera os demais conceitos e categorias 

geográficas, pelo contrário, é na relação dialética que estabelece com estes que o lugar pode 

ser entendido.   

 Nesta investigação, o processo de ensino e aprendizagem está pautado na formação do 

raciocínio geográfico. Por isso, foi analisado e destacado o conceito de lugar como mediação 

didática, entre muitas outras mediações, por se acreditar que esse é um caminho profícuo para 

se promover os processos pedagógicos, didáticos e epistemológicos da ciência geográfica, que 

permitam aos alunos a construção do conhecimento e do desenvolvimento do pensamento 

espacial. Para esse entendimento, retoma-se a concepção de ensino proposta por Vigotski 

(2010), sobre mediação. Conforme dito anteriormente, mediar, para o autor, não é facilitar o 

ensino. Vigotski (2010, p. 237-238) reitera que, 

 

ao criar o caminho mais fácil e cômodo para assimilar conhecimento, ao 
mesmo tempo paralisa na raiz o hábito do pensamento independente, tira da 
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criança essa preocupação e afasta conscientemente da educação todos os 
momentos de elaboração complexa da experiência, exigindo que todo o 
necessário seja levado ao aluno em forma desmembrada, mastigada e 
digerida. Entretanto, é necessário que nos preocupemos precisamente com a 
criação do maior número possível de dificuldades na educação da criança 
como pontos de partida para os seus pensamentos.  

 

 Nas palavras do autor, fica clara a importância da ação mediadora do professor. 

Destaca-se, com isso, a necessidade de não se trilhar os caminhos mais fáceis e cômodos para 

a aprendizagem, a fim de que não se paralisem o pensamento independente e a autonomia do 

aluno. Além disso, o autor reafirma a importância da problematização, ou seja, da necessidade 

de criar dificuldades, problemas como pontos de partida para a construção e elaboração do 

conhecimento e formação de conceitos. Ressalta-se, assim, a importância desse teórico para o 

campo da educação, do processo de ensino e aprendizagem, o que justifica a escolha teórica e 

metodológica pautada em Vigotski para o desenvolvimento desse estudo. 

   

5.1 Princípios orientadores da mediação didática para o desenvolvimento do 

pensamento espacial de jovens escolares 

 

 O desenvolvimento desse trabalho orienta-se pela necessidade de promover um ensino 

de Geografia mais significativo para os estudantes, que envolva e considere suas vidas e 

experiências cotidianas. Com isso, busca-se relacionar os conteúdos geográficos com as 

práticas sociais cotidianas dos jovens escolares. O ensino de Geografia, em parceria com a 

instituição escolar, tem o papel de formar integralmente os estudantes e desencadear 

habilidades de compreensão e interpretação do mundo. O objetivo do ensino de Geografia 

busca, não apenas nessa tese, como em outros trabalhos, desenvolver nos alunos modos de 

pensar, atuar e se apropriar do espaço geográfico de maneira autônoma e crítica. 

 O lugar ganha destaque nessa discussão do processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia, por ser uma importante referência da concretização dos processos que se 

produzem, social, econômica, politica e culturalmente. Em outras palavras, é no lugar que as 

coisas ganham significado concreto. Se o objetivo é promover um ensino mais significativo 

do que aquele que os alunos aprendem na escola, nada mais justo do que propor uma análise 

dos fenômenos, compreendendo que eles acontecem e se manifestam concretamente nos 

lugares a partir de uma dimensão dialética da relação local/global. É, nesse sentido, que se 

apresenta como primeiro princípio orientador da mediação didática, para o 

desenvolvimento do pensamento espacial: reafirmação do lugar como “agente” mediador, 
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que potencializa a construção do conhecimento a partir de uma dimensão multiescalar. São 

muitas as escalas que podem representar o lugar, neste estudo, têm-se destacado como lugares 

potenciais para a aprendizagem geográfica significativa: a escola, a cidade, o bairro, entre 

outros, afinal o que se pretende é incluir na Geografia Escolar a consideração do espaço 

cotidiano do aluno, pois esses lugares, vivenciados pelos sujeitos, são educativos. 

 

A cidade educa, orienta a vida coletiva, e, pela escola, pelo ensino de 
Geografia, pelo conhecimento mais sistematizado deste espaço, a educação 
pode ser potencializada. A cidade é, portanto, um conteúdo a ser ensinado, 
além de ser um espaço, em si mesmo, educativo. Aqui se expressa a 
impressão da cidade educadora no contexto do ensino de Geografia, que 
significa uma aposta na viabilidade deste projeto pela mediação da escola, 
formando cidadãos que conhecem a cidade na qual vivem, que 
compreendem esse espaço em sua produção social e histórica, e que são 
conscientes da importância de sua participação nesta produção (CALLAI, 
CASTELLAR, CAVALCANTI, 2012, p. 89). 

 

 A aposta na potencialidade do lugar se tornou um tema central nas discussões sobre o 

ensino de Geografia. Conhecer a potencialidade do lugar e a capacidade de ação das pessoas 

que se apropriam desses lugares é fundamental para fazer do lugar interesse imediato daqueles 

que ali vivem. Estudar a cidade como lugar de vivência e produção socioespacial exige 

conhecer os lugares, suas condições, semelhanças e diferenciações. Cada lugar responde a 

questões externas, globais à sua maneira, por isso, é preciso considerar seu caráter local e 

global. Por meio da pesquisa empírica, realizada nesse estudo, pode-se afirmar que, na 

elaboração das práticas sociais cotidianas dos jovens escolares, é possível vislumbrar a 

existência de diversas cidades em uma, afinal, os jovens demonstram uma apropriação e uso 

diferenciados da cidade, dos seus bairros e do próprio ambiente escolar. A participação dos 

sujeitos na produção dos lugares se dá de forma singular.      

Nesse sentido, pode-se dizer que essa pesquisa procura contribuir para uma 

significativa vertente de estudo que vem sendo desenvolvida, que tem por objetivo a 

reafirmação do lugar para a construção de uma Geografia escolar articulada com a vida das 

pessoas, em que cada sujeito possa se reconhecer como cidadão e possa, ainda, compreender 

os lugares em que vive como resultado da ação humana. Na maioria das vezes, os alunos não 

têm a consciência de que eles fazem parte da transformação do espaço geográfico. Em vários 

momentos, durante as aulas de intervenção didática, esta constatação se fez presente. Em 

determinada aula, falou-se da produção do espaço pelo homem, em resposta a essa discussão, 

uma aluna preguntou: Professora, mas quem é esse homem? Este pode ser um exemplo 

singelo, mas reflete de forma impactante como o jovem se vê (ou não) na constituição do 
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espaço. Por isso, o interesse em ensinar Geografia a partir da mediação do lugar, como 

ferramenta para a compreensão do espaço enquanto dimensão participativa e significativa 

para os jovens.  

O lugar, nesse sentido, insere-se como uma mediação importante para se trabalhar os 

conteúdos geográficos, despertando nos alunos a consciência de sua relação com os espaços 

vivenciados e experienciados por eles. Afinal, é perceptível a dificuldade que os alunos têm 

em se enxergarem como constituintes de exemplos dados a partir do conteúdo sistematizado, 

científico. Com isso, destaca-se o segundo princípio orientador da mediação didática para o 

desenvolvimento do pensamento espacial: articulação adequada de “temas” do lugar com o 

conteúdo sistematizado da Geografia. Esse princípio baseia-se na consideração relacional 

entre os conceitos cotidianos e científicos no ensino de Geografia, o que possibilita o 

entendimento do lugar a partir de um caráter transversal, capaz de perpassar todos os 

conteúdos da Geografia Escolar. Esse entendimento do lugar é um dos maiores desafios para a 

prática docente. No próprio discurso dos professores observados e em suas práticas 

cotidianas, percebe-se que o lugar é inserido nas aulas de Geografia mediante a escolha do 

conteúdo específico. Trabalha-se com o lugar quando os temas geográficos promovem essa 

oportunidade ao professor, mas, na maioria dos conteúdos específicos, os professores não se 

sentem seguros em tratar o lugar como uma mediação, a fim de que os alunos possam ampliar 

seus conhecimentos cotidianos no encontro e confronto com os conhecimentos científicos. 

Com base nesse entendimento, destaca-se, aqui, um trecho do discurso do professor 2, 

em entrevista realizada durante a pesquisa empírica, na escola B, que ilustra com clareza a 

afirmação que envolve a problemática desse segundo princípio orientador. Ao ser questionado 

sobre a inserção, consideração, por parte dele, da cultura geográfica dos jovens, nas aulas de 

Geografia, o professor afirma que:  

 

Professor 2/Escola B:  

Olha, eu considerava, mas de maneira inconsciente, e não em todos os conteúdos [...] De 

maneira inconsciente, acho que por conta da minha própria formação, vem essa 

preocupação, de olhar o ensino para os alunos. [...] No entanto, eu não abarcava todo o 

conteúdo, quando a temática era ambiental eu conseguia usar a cultura deles, demonstrando 

o diferente tratamento com o meio ambiente ou com a natureza [...] alguns conteúdos passei 

longe disso, como, por exemplo, indústria, não veio na minha cabeça associar consumo, 

produção, mercado de trabalho com a cultura jovem, porque na minha opinião as coisas não 
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se encaixavam, mas, ao contrário, se encaixam muito [...] até hoje me pergunto por que não 

consegui aproximar.  

 

Com isso, ressalta-se a proposta desta tese, de que é possível elencar o lugar como 

mediação independente do conteúdo. Afinal, concorda-se com a ideia de que a Geografia está 

em tudo e, por isso, faz parte do cotidiano dos alunos. Assim, como não relacioná-la aos 

elementos do lugar e das práticas sociais cotidianas?  

Diante do exposto, o terceiro princípio orientador delineia-se claramente: formação 

de conceitos e do raciocínio geográfico como meta do processo de ensino e aprendizagem 

em Geografia. Conforme mencionado anteriormente, a formação dos conceitos geográficos, 

do desenvolvimento do pensamento espacial parte de processos criativos e não de operações 

mecânicas e passivas. Um conceito se constitui para um indivíduo a partir de uma elaboração 

complexa, normalmente, voltada para a solução de algum problema. Por esse motivo, a 

intervenção didática, enquanto procedimento metodológico, foi pensada a partir de 

questionamentos e problematizações que culminassem em um trabalho de pesquisa. De 

acordo com Ach (1921 apud VIGOTSKI, 1993), a formação de conceitos não se estabelece a 

partir de um modelo associativo, em que um elo faz surgir o próximo, e assim por diante; 

trata-se de um processo orientado para um objetivo, para uma série de operações que servem 

de passos em direção a um objetivo final. 

Nesse sentido, pode-se refutar a tradicional ideia de que a memorização de palavras e a 

sua associação com os objetos resumem a formação de conceitos. Com isso, defendem-se as 

propostas metodológicas desenvolvidas nessa pesquisa, em especial na segunda etapa, em que 

se adota uma abordagem de estratégia de ensino proposta por Shulman (1997). Nessa 

abordagem, o autor desperta seu interlocutor para uma proposta de inversão dos elementos 

básicos do processo de ensino e aprendizagem, para além de um método tradicional.  

A partir desse entendimento, destaca-se o quarto princípio orientador da mediação 

didática: utilização de uma metodologia diferenciada e de outros agentes mediadores para 

além da figura do professor. É possível mencionar, novamente, a metodologia proposta por 

Shulman (1997), aplicada nesse estudo, a qual se fundamenta a partir de três fases 

processuais, a serem desenvolvidas na concordância com qualquer conteúdo ou área do 

conhecimento. Para uma melhor compreensão, segue uma amostra de sua estrutura: 

 

1ª FASE 

 



216 

 

1ª Proposição: Partir do conhecimento cotidiano do aluno; 

2ª Proposição: Apresentação do conteúdo a ser trabalhado com a turma. Expor para os alunos 

qual é o propósito de se trabalhar determinado conteúdo, estabelecendo metas/objetivos que, 

ao final (da unidade didática), devem ser alcançados (aprendizagem/formação de conceitos); 

3ª Proposição: Problematização do conteúdo – a problematização se dá a partir dos 

conhecimentos prévios e inserção de novos conceitos; 

4ª Proposição: Verificação da aprendizagem – o que o(a) professor(a) precisa fazer para 

realizar com os alunos a tarefa final (alcançar as metas); 

 

2ª FASE 

 

1ª Proposição: Renunciar a ideia de que todos irão aprender tudo e da mesma forma; 

2ª Proposição: Divisão de trabalho em grupos para a realização da pesquisa (motivar o 

conhecimento específico dos alunos em determinados assuntos); 

3ª Proposição: O objetivo da divisão em grupos é que formem um quebra-cabeça, uma vez 

que serão reunidos, sistematizados, concluídos e ampliados os conhecimentos na 3ª fase; 

 

3ª FASE 

 

1ª Proposição: Reunião dos grupos para a formação de uma síntese sobre o tema pesquisado; 

2ª Proposição: Momento destinado para trocas/câmbios entre os grupos, propiciando que um 

estudante ensine e aprenda com o outro, uma vez que cada grupo deve pesquisar e ensinar 

sobre um tema específico. 

 

 Sob essas orientações, as dez aulas de intervenção didática foram planejadas e 

executadas na segunda etapa da pesquisa empírica, na escola B. A utilização dessa 

metodologia teve por objetivo “tirar” o foco da figura do professor, dando elementos para a 

construção do conhecimento por parte dos alunos, mediante um trabalho de pesquisa. 

Objetivou-se conduzir o processo de construção do conhecimento por parte dos alunos a partir 

da aproximação de exemplos da vida prática dos jovens, atribuindo aplicabilidade e relevância 

dos conhecimentos para a prática espacial cotidiana vivenciada por eles. A proposta de 

atividade de pesquisa teve como princípio desencadear a oportunidade dos jovens de exercer 

sua autonomia por meio da organização do professor(a).  
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A organização do encaminhamento metodológico e teórico das aulas de Geografia 

(plano de aula processual, envolvimento, preparo) enquanto atividade intencional do 

professor se configura, nesse estudo, como o quinto princípio orientador da mediação 

didática para o desenvolvimento do pensamento espacial. Busca-se compreender de que 

maneira a mediação do professor pode propiciar a atividade cognitiva do aluno, a partir de um 

encaminhamento metodológico. Com isso, o que podemos afirmar é a relevância da 

intencionalidade no processo de ensino e aprendizagem em Geografia. A exemplo disso, 

destaca-se a intervenção didática realizada nessa pesquisa, atividade intencional que buscou 

considerar os elementos da construção do conhecimento e do desenvolvimento mental do 

individuo. O professor, para cumprir seu importante papel de agente mediador do processo de 

ensino e aprendizagem, deve intencionalmente se preparar, se envolver e se planejar para o 

desenvolvimento de suas aulas. Planejar é a manifestação máxima da intencionalidade, remete 

à ideia de se querer mudar algo; acreditar na possibilidade de mudança; considerar a 

possibilidade de realizar determinada ação e perceber a necessidade de uma mediação teórico-

metodológica.  

O planejamento deve ser visto como uma necessidade do educador, como um caminho 

para o professor teorizar e pensar nas possibilidades práticas, levando em consideração a 

complexidade da realidade educacional e da escola. Antes de ser uma questão burocrática, o 

planejamento pressupõe uma postura política, pois envolve um posicionamento do professor 

diante das coisas, planejar ou não deixa claro se o professor está envolvido com a reprodução 

ou com a verdadeira transformação. 

 

A tarefa de planejar a ação docente envolve refletir sobre o para quê, o quê, 
como e com quê ensinar e sobre os resultados das ações empreendidas. As 
respostas a esses questionamentos traduzem os elementos constituintes dos 
planos, a saber: objetivos, conteúdos, metodologia, recursos didáticos e 
sistemática de avaliação (FARIAS et al. 2009). 

   

O planejamento, o ato consciente e intencional de planejar é uma atividade que 

projeta, que organiza o fazer docente de acordo com os objetivos, conteúdos e métodos de 

ensino. Trata-se de uma ação que deve ser reflexiva, contínua, constante, em que possamos 

avaliar e reelaborar o que somos, o que estamos fazendo e o que podemos modificar e realizar 

para atingir os objetivos genuínos do processo de ensino, quais sejam: a aprendizagem, 

aquisição e construção de conhecimentos. Este é um ato político, como mencionando, mas 

também é ético, pois alimenta nossa prática.   
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Dentro dessa postura política e ética do planejamento, buscou-se realizar a intervenção 

didática, porque esta foi a forma de demostrar a importância da intencionalidade do professor 

para um melhor desempenho de suas aulas. Ressalte-se que houve a intenção de descentralizar 

a figura do professor como sujeito central do processo de ensino, destacando o devido valor 

ao aluno como sujeito ativo na construção de seu próprio conhecimento. Houve, ainda, a 

intenção de propor uma metodologia que considerasse e estivesse de acordo com a concepção 

de ensino aqui adotada, em que os conhecimentos prévios dos alunos são considerados, assim 

como suas práticas espaciais cotidianas. Essa metodologia foi utilizada a partir da nítida 

intenção de fazer com que os alunos se sentissem construtores de seu conhecimento, por meio 

de uma atividade de pesquisa e no exercício de terem que ensinar algo a seus colegas. 

O sexto princípio orientador é uma etapa, talvez a mais importante, desenvolvida na 

metodologia à que se refere esse estudo, e no próprio processo de planejamento: 

problematização como encaminhamento metodológico para o processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia. O conhecimento e a constituição de saberes realizam-se com 

base em problemas, o que permite aos alunos se mobilizarem para a aprendizagem. A 

problematização, nessa tese, está sendo considerada como um encaminhamento 

metodológico, mas, principalmente, como uma maneira de mobilizar o jovem estudante para a 

aprendizagem geográfica.  

A problematização do conteúdo é parte constituinte da 1ª fase da metodologia proposta 

para essa pesquisa. Consolida-se como a 3ª proposição de Shulman (1997), em que o autor 

indica que a problematização se dá a partir dos conhecimentos prévios dos alunos e com a 

inserção de novos conceitos. Este princípio orientador é muito caro a esse trabalho, pois se 

fundamenta, na concepção vigotskiana, como um encaminhamento para o ensino,  afinal, 

mediar, para Vigotski (2010), não é facilitar o ensino. Esse entendimento reforça a 

importância dos conhecimentos cotidianos para o ensino de Geografia, a fim de que se 

construa o conhecimento científico de forma mais significativa para o aluno. 

Em consonância com os princípios anteriores, apresenta-se o sétimo e último 

princípio orientador da mediação didática para o desenvolvimento do pensamento espacial: 

consideração dos jovens escolares enquanto sujeitos do processo de construção do 

conhecimento. Este princípio orientador é proveniente da própria concepção de ensino que 

norteia este trabalho, em que o aluno é sujeito ativo no processo de ensino, uma vez que o 

conhecimento é produzido por ele no processo de aprendizagem. Esta tese, em particular, 

considera os jovens escolares, em especial, como os sujeitos ativos desse processo, pelo fato 

de a pesquisa ter sido desenvolvida com alunos do Ensino Médio.  
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Nessa perspectiva, alguns preceitos são de indispensável compreensão, como, por 

exemplo: por que a Geografia se interessa pelo tema da juventude, pela condição juvenil dos 

estudantes? A resposta a essa questão envolve o próprio objeto de estudo da ciência 

geográfica, pois a apropriação e transformação do espaço pelo homem advém das diferentes 

formas com que o homem foi grafando sua passagem pela Terra e transformando a paisagem. 

A apropriação do espaço pode ser representada pela trajetória da vida cotidiana das pessoas. 

Nesse sentido, pode-se perguntar: como o jovem se apropria do espaço em que vive? Através 

de suas práticas e recortes sociais cotidianos. Para essa discussão, a cidade é elemento básico. 

Afinal, como a cidade marca os sujeitos que a habitam? A cidade marca os indivíduos, 

porque eles são produto do espaço que habitam e que produzem. Essa é a dialética da 

condição espacial vivida pelos sujeitos cotidianamente. Ser e estar na cidade representa um 

conjunto de possibilidades que se manifestam na escola, pois morar na cidade, estudar na 

cidade representa a inserção em uma condição espacial, histórica e social. 

Vale ressaltar que a relação das pessoas com um espaço forma um lugar, o lugar, por 

sua vez, representa o encontro, o confronto, a prática das pessoas sobre o espaço, 

manifestando relações de poder. Assim, ao praticar os lugares, desenhamos territórios. Mas, e 

a juventude, como se insere nesse contexto? Primeiro, a que se considerar que a condição 

juvenil não é apenas uma questão etária, existe uma diferença entre ser jovem e juventude. Ser 

jovem para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por exemplo, representa 

estar inserido dentro de uma faixa etária que vai dos 15 aos 24 anos. No entanto, a juventude 

pode ser compreendida como uma condição mais complexa do que uma mera questão de 

idade. Para melhor percorrer esse tema, a condição juvenil, retomam-se, aqui, algumas 

referências, como Turra Neto (2008, 2009, 2010) e Pais (2003). A juventude se manifesta em 

uma experiência de vida, um período que se abre na vida de uma pessoa. Esse termo é uma 

construção recente da humanidade, que se inicia no final do século XIX e início do século 

XX. A escola é precursora de uma distinção da condição juvenil, é a partir daí que ela começa 

a ser inventada.  

A primeira ideia de juventude refere-se a uma fase de preparação para a vida adulta; a 

segunda ideia remete à primeira, mas já considera o termo como uma fase de transição que, 

normalmente, vem acompanhada de algumas crises de identidade; a condição juvenil no pós-

guerra delineia a terceira ideia, que se trata de uma fase de transição, em que pode haver uma 

crise, mas a rebeldia proveniente dessa crise agora é aceita como própria dessa fase. Com 

isso, nasce a juventude revolucionária dos anos 60, constituindo a quarta ideia de juventude. 

Vale ressaltar que, até então, a condição juvenil e os eventos juvenis são próprios da classe 



220 

 

média e alta, afinal eram esses jovens que estavam inseridos nas escolas. Apenas nos anos 70 

se inicia a possibilidade de entrada na condição juvenil das classes menos favorecidas. Essa 

ideia de juventude está pautada na condição de que o jovem pobre precisa trabalhar para 

estudar, para se divertir, enfim, para ser jovem.  

O resultado desse processo é que existem diferentes formas de viver a juventude, a 

condição juvenil, e isso irá depender muito de uma condição social, que não é assegurada para 

todos os jovens. Assim, destaca-se uma concepção burguesa de juventude, pois parte-se do 

pressuposto de que ser jovem é não ter que comprometer o futuro tendo que se preocupar 

exacerbadamente com o presente. E quem pode viver assim? Os jovens que podem determinar 

suas ações e práticas para além da determinação social. Ser jovem é estar com seus iguais, 

criar cadeias de identificações, grupos de pertencimento. A dimensão espacial da juventude se 

dá a partir dos anos 70 e com isso se consolida a contribuição da Geografia para compreender 

a juventude e a contribuição da escola para ampliação/construção dos projetos de vida, 

próprios da condição de ser jovem.  

Diante do exposto, esse estudo deixa como proposta o desdobramento de duas 

questões interessantes de serem pesquisadas: qual a especificidade do Ensino Médio ao 

pensarmos na condição juvenil? A escola é um lugar próprio para a manifestação da 

condição juvenil. Mas, será que os alunos consideram a escola como um lugar, do ponto de 

vista do pertencimento e da apropriação? Os jovens conseguem exercer na escola suas 

práticas espaciais cotidianas? 

O que ocorre é que as escolas esperam estudantes, uma “massa” de crianças e jovens 

que atendem todos pelo mesmo nome: alunos, e o que lhes chegam são sujeitos de múltiplas 

trajetórias e experiências de mundo, jovens que possuem diferentes práticas espaciais 

cotidianas e, assim, vão construindo sua relação com o mundo e a forma como se apropriam 

dele. Muitas dessas trajetórias e experiências são “oriundas de redes de relacionamentos 

produzidas nos novos espaços-tempos da internet, dos mercados de consumo, de grupos 

culturais juvenis ou intergeracionais, de grupos religiosos e de culturas criativas e periféricas” 

(CARRANO, 2011, p. 18). Dentre essas práticas, constataram-se, com base na pesquisa 

realizada com os jovens sujeitos desse estudo, vários componentes que representam as mais 

diversas trajetórias de vida e projetos de futuro. Foram, assim, identificados o movimento hip-

hop, o futebol, o funk, mas também redes de ilegalidade ou de crimes. Os jovens escolares, 

com os quais realizamos a pesquisa na Escola B, moram e estudam muito próximos a uma 

região da cidade de Goiânia, em que ocorre a incidência de venda e troca de peças 
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automobilísticas roubadas. Com isso, a inserção dos jovens no mercado de trabalho informal e 

ilegal é recorrente.  

Há fortes indícios de que os jovens, muitas vezes, se sentem aprisionados no espaço, 

presos em seus bairros periféricos e com enormes dificuldades para articularem projetos de 

futuro. São sujeitos que, por diferentes razões, têm pouca experiência de circulação pela 

cidade e se beneficiam pouco ou quase nada das atividades e redes culturais públicas 

ofertadas em espaços centrais e mercantilizados dessas nossas cidades (CARRANO, 2011, p. 

18). Em geral, os jovens estão vivendo em bairros violentados, marcados por fortes 

desigualdades. Nos raros momentos em que os jovens narraram sair de seus bairros, 

justificam essa ausência, principalmente, para desempenhar alguma prática de lazer, ao 

frequentarem alguns Shoppings Centers, ou prática religiosa, uma vez que, conforme 

mencionado, seu principal grupo de relacionamento está na igreja. 

Os jovens que constituem essa pesquisa foram questionados sobre uma série de 

informações acerca de suas práticas espaciais cotidianas, para que, assim, fosse possível 

melhor conhecê-los, proporcionando o desenvolvimento de uma intervenção didática 

significativa e motivadora para a construção do conhecimento geográfico. Para isso, conforme 

mencionado, aplicou-se um questionário a fim de traçar um perfil diagnóstico dos jovens 

envolvidos nesse estudo. Apenas para fins de ilustração, retomam-se, novamente, algumas 

falas que justificam as análises aqui apresentadas: 

 

Escola B/Turma C: 

 

Professora: O que vocês gostariam de fazer em seu tempo livre que ainda não fazem por 

algum motivo? 

Dados do questionário (Perfil da turma): Viajar, trabalhar e aprender instrumentos musicais; 

Aluno(a) 1: Eu gostaria de viajar e estudar piano; 

Aluno(a) 2: Trabalhar; 

Professora: Aqueles que gostariam de trabalhar o fariam porque precisam do dinheiro ou por 

outra razão? 

Aluno(a) 3: Para poder comprar as minhas coisas sem ter que pedir para ninguém; 

Aluno(a) 4: Para ser independente;  

 

Professora: Qual é a dificuldade de “ir e vir” para a escola, vocês enfrentam algum problema 

referente à acessibilidade?   
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Aluno(a) 5: O problema é o ônibus, transporte, porque é muito longe, muito difícil, eu pego 

dois ônibus, mas em um deles eu fico quase meia hora dentro do ônibus. 

Professora: A que horas você acorda para vir para a escola? 

Aluno(a) 5: Eu acordo 05h30min. 

 

Professora: Um dos principais lugares frequentados por vocês, jovens adolescentes, é a 

igreja, inclusive, essa é a atividade que se sobressai quando vocês falam sobre o que fazem 

aos finais de semana, e aí eu me pergunto, o que isso representa para vocês? 

Aluno(a) 6: Eu sou evangélica, para mim ir para a igreja eu preciso da carona dos meus 

vizinhos e eles chegavam muito tarde da igreja, aí ficava muito cansativo para eu vir para o 

colégio. Eu sou acostumada a dormir às 21h, aí agora eu estou afastada da igreja só que eu 

faço as minhas orações em casa. 

Professora: Por que você não frequenta uma igreja no seu bairro? 

Aluno(a) 6: Porque eu estou na Batista e essa igreja, no meu bairro, vai muita gente já de 

idade e não é tão animada, já a que eu vou é de jovens, é mais divertido. 

 

Professora: O que os impede de praticar atividades de lazer em seus bairros? 

Dados do questionário (Perfil da turma): Dinheiro e falta de infraestrutura dos bairros de 

residência. 

Aluno(a) 7: Lá não tem nada no meu setor, de vez em quando tem um circo, mas é pé rapado, 

eu só saio para fora, vou para o Bueno para ir para a igreja, shopping. 

Professora: Você vai lá para o Setor Bueno para frequentar a igreja? Como é sua mobilidade 

e acessibilidade para fazer esse percurso? 

Aluno(a) 7: Eu pego três ônibus para ir e três para voltar, chego muito tarde em casa, mas eu 

vou todo domingo. 

 

Diante do exposto, a proposta formulada nessa tese vai ao encontro do entendimento 

de que professores e demais agentes que constituem a instituição escolar precisam e devem 

considerar que os jovens, os sujeitos ali inseridos, possuem experiências, tempos, espaços não 

escolares. Os estudantes carregam para o ambiente escolar uma série de representações, de 

referências e interações não escolares que, muitas vezes, podem entrar em conflito com as 

referências provenientes da rigidez de uma instituição como a escola. É preciso reconhecer 

que são múltiplas as práticas educativas, formadoras, que são, sem dúvida, escolares, mas 
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também provenientes das práticas espaciais cotidianas, vivenciadas nos diferentes lugares da 

cidade. 

 

QUADRO 6: QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SETE PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

DA MEDIAÇÃO DIDÁTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Princípios orientadores 

1) Reafirmação do lugar como “agente” mediador, que potencializa a construção do 

conhecimento a partir de uma dimensão multiescalar; 

2) Articulação adequada de “temas” do lugar com o conteúdo sistematizado da 

Geografia; 

3) Formação de conceitos e do raciocínio geográfico como meta do processo de 

ensino e aprendizagem em Geografia; 

4) Utilização de uma metodologia diferenciada e de outros agentes mediadores para 

além da figura do professor; 

5) Organização do encaminhamento metodológico e teórico das aulas de Geografia 

(plano de aula processual, envolvimento, preparo) enquanto atividade intencional 

do professor; 

6) Problematização como encaminhamento metodológico para o processo de ensino 

e aprendizagem em Geografia; 

7) Consideração dos jovens escolares enquanto sujeitos do processo de construção do 

conhecimento. 

ORGANIZAÇÃO: IZABELLA P. BENTO, 2013. 

 

5.2 A Didática da Geografia como mediação para a aprendizagem geográfica 

 

A Didática é uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o processo de ensino 

através dos seus componentes – os conteúdos escolares, o ensino e a aprendizagem – para 

formular diretrizes orientadoras da atividade profissional dos professores. O objeto de estudo 

da didática é o processo de ensino, considerando no seu conjunto: os conteúdos, os métodos, 

as formas de organização, as atividades do professor e dos alunos e as diretrizes que regulam 

e orientam esse processo. Não é suficiente dizer que os alunos precisam dominar os 

conhecimentos, é necessário dizer como fazê-lo, isto é, investigar objetivos e métodos seguros 

e eficazes para a assimilação dos conhecimentos, esta é a função da didática. 
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Tradicionalmente, são considerados componentes da didática: a matéria, o professor e os 

alunos – a ideia corrente é a de que o professor transmite a matéria ao aluno. Entretanto, o 

ensino, por mais simples que possa parecer à primeira vista, é uma atividade complexa: 

envolve tanto condições externas, como condições internas das situações didáticas. Conhecer 

essas condições e lidar acertadamente com elas é uma das tarefas básicas do professor para a 

condução do trabalho docente. Pois, cada situação didática vincula-se a determinantes 

socioeconômicos, socioculturais, a objetivos e normas estabelecidos, conforme interesse da 

sociedade e seus grupos, e que afetam as decisões didáticas (LIBÂNEO, 1994). 

A relação entre professor e alunos não se reduz à sala de aula, implica desdobramentos 

mais abrangentes. É nesse sentido que, no caso desse estudo, podem-se considerar como 

componentes do processo didático: os conteúdos geográficos, que devem ser assimilados 

pelos alunos a partir do encontro e do confronto entre saberes cotidianos e científicos; a ação 

de ensinar em que o professor atua como mediador entre o aluno e os conteúdos geográficos, 

munido de intencionalidade para o bom desenvolvimento do trabalho docente; a ação de 

aprender, em que o aluno constrói consciente e ativamente os conhecimentos geográficos e 

desenvolve suas capacidades e habilidades mediante a formação de conceitos. 

Para um melhor encaminhamento teórico e metodológico do processo de ensino e 

aprendizagem, é fundamental que o professor tenha domínio do saber da didática da 

Geografia para mediar esse processo. Sabe-se que a didática da Geografia é um campo que se 

referencia, essencialmente, nos métodos da Geografia e nos métodos da Didática. Existem, 

portanto, alguns modelos didáticos que constituem um arcabouço teórico para a Didática da 

Geografia, assim como, para a didática de outras disciplinas. Esses modelos podem servir 

para orientar a formação de professores. Dentre estes, destacam-se dois para esse momento da 

discussão: aquele que buscamos superar que é o modelo tradicional e o que buscamos 

alcançar, o modelo alternativo de formação (PORLÁN e RIVERO, 1998). 

O modelo tradicional vem se sustentando e se mantendo na ideia de que o 

conhecimento científico e acadêmico é o conhecimento verdadeiro e, portanto, é papel da 

escola referenciar-se por ele. O processo de aquisição desse conhecimento é decorrente 

essencialmente da transmissão. Sobre esse modelo, Porlán e Rivero (Ibid) afirmam que o ato 

de não aprender, normalmente, é atribuído a problemas centrados no processo de transmissão 

por parte do professor ou é decorrência de alguma fragilidade do aluno. Dessa forma, a fonte 

para a formação do professor no modelo tradicional centra-se exclusivamente nos saberes 

disciplinares (PÓRLAN e RIVERO, 1998; GARCIA PÉREZ, 2000a, 2000b, 2006). Assim, 

bastaria uma boa formação que proporcionasse o acesso aos conteúdos científicos da 
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disciplina, para se formar um bom professor. Essa concepção é decorrente do fato de que se 

possui conteúdo, para ensiná-lo, basta transmiti-lo.  

O modelo tradicional, em vários momentos, acolheu a prática docente dos professores 

observados nesta pesquisa, conforme apresentado no capítulo 3. Os professores atribuem 

muito valor à transmissão do conteúdo, principalmente à transmissão verbal da matéria 

ensinada e a definição de conceitos. A exemplo disso, seguem alguns trechos anotados no 

diário de campo. 

 

Anotações da Pesquisadora - Diário de campo: 

 

Anotação a: [...] nesta aula, primeiramente, o professor pediu para que os alunos copiassem 

a definição de um conceito que estava sendo ditado, depois os incentivou com perguntas, 

solicitando exemplos sobre o conteúdo, para logo lhes dizer que formassem grupos para a 

organização de um seminário. 

 

Anotação b: [...] na aula de hoje não houve interação significativa com os alunos, não lhes 

foram feitas perguntas, nem houve incentivo para a sua participação [...] os alunos apenas 

assistiram à aula copiando o conteúdo do quadro, pacificamente.  

 

Anotação c: [...] o professor passou uma atividade para os alunos sem contextualizá-la ou 

relacioná-la com o conteúdo, sequer a comentou ou problematizou, apenas entregou, pediu 

para os alunos responderem e recolheu ao final. 

 

Na tentativa de atribuir maior significado ao processo de ensino e aprendizagem, 

pensando na prática docente de professores, com intuito de que não incorram nos equívocos 

ilustrados a partir do diário de campo é que se propõe o modelo alternativo de formação. Este 

promove o entendimento de que o modelo tradicional cria situações escolares que nem sempre 

são compatíveis com a escola almejada. A situação de aprendizagem mais típica do modelo 

tradicional pressupõe a descontextualização dos conteúdos ensinados, ou seja, os conteúdos 

ensinados, por não tomarem como referência os saberes presentes no cotidiano dos alunos, 

resultam em aprendizagens mecânicas e sem significado. O modelo alternativo de formação 

de professores inspira à compreensão de que existe uma falsa crença de que o saber 

profissional se caracteriza unilateralmente pelo saber acadêmico disciplinar no qual o 

professor foi formado.  
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Nesse sentido, com relação à didática da Geografia na prática profissional, Garcia 

Pérez (2006) aponta que diversas disciplinas podem ter significados relevantes na constituição 

do saber e na prática do professor. Entretanto, para o autor, cabe às Didáticas Específicas o 

papel central na formação de um saber profissional desejável para ensinar os conteúdos 

específicos. Por conseguinte, caberá à Didática da Geografia a articulação dos diversos níveis 

do conhecimento: disciplinar, curricular, profissional, entre outros, para, então, se produzir 

um conhecimento próprio e estratégico para e sobre a escola, no sentido de transformar os 

modelos tradicionais de ensino predominante. Trata-se de uma concepção capaz de produzir 

um conhecimento prático, tendo em vista a complexidade dos diversos saberes que se fazem 

presentes no espaço escolar. Assim, a Didática da Geografia não será referência apenas para o 

processo de aprendizagem dos alunos, ela é, também, condição básica para o saber geográfico 

escolar do professor. 

Um dos aportes teóricos para uma didática da Geografia, na atualidade, tem sido 

desenvolvido com base em uma concepção vigotskiana, adotada nesta tese, a qual propõe 

alguns indicativos e indícios de como os professores, em geral, podem compreender e mediar 

os processos de desenvolvimento do pensamento dos alunos. Essa reflexão tem fundamental 

importância para se pensar a prática cotidiana da escola, em auxílio aos professores de 

Geografia. Com isso, reitera-se a importância em compreender o processo de ensino e 

aprendizagem como movimento, dinamicidade, atividade. A aprendizagem não se dá pela 

assimilação e acumulação passiva dos conhecimentos, ao contrário, ela se dá mediante a 

atividade exercida sobre os conteúdos, na articulação de uns com os outros, formando uma 

teia processual de construção e formação de conceitos.  

No processo de ensino e aprendizagem, cada estudante constrói seu conhecimento e 

cada tema geográfico é construído em sua própria dimensão de significados, de acordo com a 

visão de mundo do sujeito. A realidade do aluno precisa ser conhecida pelo professor, para 

que este tenha condições de promover um ensino de Geografia para além dos conhecimentos 

acadêmicos e dos livros didáticos, um ensino que considere e valorize o conhecimento que 

surge da vivência, dos problemas, das dificuldades e das dúvidas próprias do cotidiano, que se 

expressam e se manifestam nos lugares.    

Ratifica-se aqui que o interesse em trabalhar o lugar como mediação didática na 

condição de ensinar e aprender Geografia emerge do entendimento de que, de fato, é possível, 

a partir do estudo desse conceito, dimensionar didaticamente a concretude do mundo no lugar. 

O lugar enquanto conceito e categoria de análise possibilita ao professor trazer a realidade do 

aluno para as aulas sem se prender aos limites do empírico. Ao mesmo tempo em que é 
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possível trabalhar a condição próxima de ser e estar no mundo, o lugar promove 

oportunidades para refletir sobre realidades e ações que estão “distantes” do próprio lugar.   

 Para que se compreenda e se possa trabalhar com o lugar, enquanto mediação didática 

para a construção do conhecimento geográfico, é mister que se perceba a importância da 

didática da Geografia para esse processo, afinal a ação didática em si é uma ação mediadora. 

A didática da Geografia se constitui, nesse estudo, como uma mediação para a aprendizagem 

geográfica. Esse entendimento provém da necessidade de um exercício reflexivo sobre o 

próprio campo da didática (tanto a específica como a geral), para que se possam promover os 

processos formativos do professor e os processos formativos básicos dos alunos. 

 A didática estabelece as diretrizes orientadoras da atividade docente, mediante os 

componentes do processo de ensino. Nesse sentido, o estabelecimento de objetivos e de 

métodos seguros e eficazes para a construção do conhecimento, planejados pelo professor, por 

meio de uma ação didática, permite que esta ação seja compreendida como mediação para a 

aquisição de saberes. Conhecer a realidade do ensino, as condições que o envolvem e saber 

trabalhar acertadamente com elas são tarefas básicas do professor para a condução do seu 

trabalho, a partir de suas decisões didáticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 O trabalho aqui exposto parte da compreensão de que o lugar, enquanto conceito 

geográfico e categoria de análise da Geografia, é um importante elemento do raciocínio 

geográfico e do pensamento espacial dos jovens estudantes em formação, está além de uma 

mera referência empírica ou de localização. Por essa razão, a princípio, este conceito se 

constitui como uma possível mediação didática, potencializadora do processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia. Aprofundando um pouco mais essa problemática, entende-se o 

lugar como um referencial teórico para a construção do raciocínio geográfico e para a 

formação de conceitos. O lugar é uma dimensão da realidade, que se consolida como tal a 

partir de sua relação dialética com os demais conceitos e categorias geográficas.   

O desenvolvimento desse estudo teve como principal objetivo destacar a importância 

da mediação didática para a construção do conhecimento geográfico, promovendo, assim, 

uma análise do processo de ensino e aprendizagem de jovens do ensino médio e da 

potencialidade do lugar. Buscou-se analisar o conceito de lugar como mediação didática 

peculiar para o desenvolvimento do pensamento espacial de jovens escolares. Nesse sentido, 

pretendeu-se ampliar a compreensão acerca do conceito de mediação na teoria histórico-

cultural, destacando a importância da mediação didática para a aprendizagem geográfica. Para 

tanto, buscou-se caracterizar o conceito de lugar na produção geográfica e nas orientações da 

didática da Geografia, uma vez que esse conceito é aqui valorizado como uma mediação 

didática potencializadora para a aprendizagem. 

 Essa tese se norteou por uma questão, em específico: de que modo o conceito de lugar 

contribui para uma mediação didática desejável ao processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia? A resposta a essa questão mobilizou essa pesquisa, gerando alguns indícios e, 

principalmente, proposições para a continuidade da devida investigação. Sabe-se da 

impossibilidade de responder a essa questão em sua complexidade, mas foi possível pensar 

em estratégias, em encaminhamentos metodológicos e maneiras de promover e potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia na direção da formação do raciocínio 

geográfico por parte dos alunos. Essa investigação promoveu um caminho a ser considerado, 

o conceito de lugar. Este, sem dúvida, constitui um relevante instrumento simbólico no 

processo de construção do conhecimento em Geografia. Com vistas a problematizar a noção 

de lugar, buscou-se investigar a relação que o aluno constrói com o seu lugar, podendo ser ele 
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a escola, a própria cidade, o bairro. A finalidade foi reconhecer, caracterizar e analisar o 

processo de produção do conhecimento por parte do aluno sobre o “seu lugar”. Acrescente-se 

também que, para se produzir uma compreensão sobre a relação que o aluno desenvolve com 

as diferentes dimensões de suas práticas cotidianas, tornou-se imprescindível entender as 

possibilidades de mediação didática do professor. 

Essa pesquisa apresenta indícios de que o conceito geográfico de “lugar”, com base 

em uma perspectiva juvenil, nem sempre é considerado como elemento capaz de potencializar 

uma aproximação entre a realidade e o conhecimento mais sistematizado no ensino de 

Geografia. Nesse sentido, podem-se apresentar alguns indícios conclusivos que elucidam os 

problemas postos a essa investigação, quais sejam: 1) Os jovens possuem saberes geográficos 

sobre o lugar, enquanto dimensão da realidade e isso é fundamental para o encontro e o 

confronto com os saberes mais sistematizados e científicos da Geografia no processo de 

construção do conhecimento; 2) Os aspectos do cotidiano, vivenciados pelos jovens em suas 

práticas diárias, possibilitam sobremaneira a construção dos conhecimentos informais, 

necessários à construção dos saberes científicos; 3) As situações em sala de aula evidenciam, 

a todo o momento, a presença da cultura juvenil no ensino de Geografia. Por essa razão, o 

professor enquanto mediador deve também considerar a condição juvenil dos seus alunos para 

o planejamento de suas aulas; 4) As práticas não escolares (do cotidiano), que possibilitam 

aos jovens escolares a construção de um saber sobre o lugar na cidade, não estão sendo 

valorizadas no ensino de Geografia em sala de aula como poderiam; 5) Os referenciais da 

didática da Geografia, que se fazem presentes na prática pedagógica do professor, promovem 

a construção do conhecimento na sala de aula a partir de suas decisões didáticas.    

Com base nesses indícios, compreende-se a importância de que desvendar o processo 

de construção do conhecimento escolar do aluno, no que envolve o lugar na Geografia, pode 

ser uma interessante possibilidade de se entender a educação e a formação dos profissionais 

da educação. Pode-se também se obter êxito no processo de ensino-aprendizagem desse 

conteúdo específico, promovendo um avanço nas pesquisas e discussões sobre a Geografia 

Escolar.  

Nesse sentido, mais uma vez, é válido retomar as orientações dos estudos de Vigotski, 

conforme as obras referenciadas nessa pesquisa. O autor atesta que o sujeito nasce social e 

constrói sua individualidade/autonomia contando com uma série de mediações. Concebe-se 

que a relação sujeito-objeto é mediada, mediada no sentido de estabelecer o processo que 

promove a relação do homem com o mundo e outros homens. A mediação alimenta os 
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dispositivos internos que cada indivíduo possui (conhecimento, prática, vivência) para se 

apropriar da realidade externa. Nesse estudo, foi dada ênfase à mediação didática, destacando 

este conceito como um fenômeno que intervém nos processos mentais dos alunos. Nesses 

processos, o professor pode ser considerado um mediador, na relação entre sujeito e objeto, ou 

melhor, entre o aluno e o conhecimento. O professor trabalha com os conteúdos para ajudar os 

alunos a desenvolverem capacidades cognitivas, para aprender a pensar, para que aprendam a 

pensar por si mesmos. Existe uma importância crucial do “outro”, na teoria vigotskiana, para 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Advém desse processo a necessidade de o professor intervir nos motivos dos alunos 

através da mediação, estabelecendo, assim, elos entre o conhecimento e as ações mentais dos 

estudantes e proporcionando uma possível construção/formação de conceitos. Com isso, o 

aluno passa a ter o domínio do conteúdo, sendo capaz de aplicá-lo em sua realidade prática. 

Com base nesse entendimento, reafirma-se e justifica-se a relevância desse estudo ao 

relacionar a Geografia Escolar com a teoria de Vigotski. A partir da complexidade e seriedade 

dessa linha de pesquisa, buscou-se regatar o conceito de mediação, muitas vezes, depositado 

de maneira impropria no senso comum. Essa tomada do conceito de mediação em sua 

complexidade se apoiou também, como já exposto, na metodologia proposta por Shulman 

(1997), aplicada nessa pesquisa durante a intervenção didática. Esses dois autores, articulados 

adequadamente, serviram de orientação teórica e metodológica para a realização da 

intervenção/mediação didáticas.  

Esse entendimento reforça a importância dos conhecimentos cotidianos para o ensino 

de Geografia, a fim de que se construa o conhecimento científico de forma mais significativa 

para o aluno. É papel da escola e das aulas de Geografia formar um pensamento conceitual 

que permita uma mudança na interação do sujeito com o mundo, afinal a aprendizagem é um 

importante instrumento mediador da relação do sujeito com o mundo em que está inserido – 

essa é a verdadeira mediação. Por essa razão, esta pesquisa se reveste da maior importância 

não somente pelo fato de o tema merecer um estudo analítico e sistemático, mas também por 

se tratar de um trabalho que pode contribuir para o enriquecimento das discussões sobre o 

ensino de Geografia e, por conseguinte, possibilitar um maior conhecimento das 

singularidades da Geografia escolar.  

Para isso, é dado valor igual aos conteúdos científicos geográficos, assim como ao 

lugar da experiência e do pertencimento, representantes dos saberes cotidianos. Esse estudo 

promoveu algumas compreensões que devem ser destacadas: a experiência cotidiana dos 
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alunos é referência para compreender o lugar. O conceito de lugar, por sua vez, é referência 

para se pensar a experiência cotidiana dos alunos; tanto a experiência cotidiana como o 

conceito de lugar são importantes para se compreender o processo de ensino e aprendizagem 

em Geografia, na verdade eles são elementos que se complementam.   

A contribuição dessa tese se coloca como uma possibilidade de abordar o ato de 

ensinar e aprender em Geografia, com fundamento em propostas teóricas presentes no campo 

acadêmico brasileiro. Essa abordagem possibilita um entendimento do trabalho docente em 

Geografia e sua relação com o processo de ensino/aprendizagem. Com base na teoria 

Histórico-Cultural, teve-se, aqui, a nítida intenção de se “apostar” no lugar como mediação 

didática para o processo de ensino e aprendizagem de jovens escolares, a partir da 

compreensão da mediação didática na formação dos saberes geográficos. Buscou-se, com 

isso, ressaltar a importância da mediação didática para a aprendizagem geográfica, 

observando-se dificuldades e/ou facilidades na construção de conhecimentos.  

O desenvolvimento dessa tese permitiu elencar os processos pedagógico-didáticos que 

ocorreram nas aulas de Geografia de duas escolas públicas de Goiânia, em turmas de Ensino 

Médio, com destaque na construção do conhecimento geográfico por parte dos alunos 

observados. Apresentaram-se as práticas cotidianas e os processos pedagógicos de ensinar e 

aprender Geografia, com base na referência do lugar como mediação didática potencial para 

essas práticas escolares. Foi proposta, ainda, uma análise direcionada sobre a potencialidade 

do lugar do aluno na mediação didática, ressaltando a intencionalidade docente e os motivos 

dos discentes. Com isso, foi possível destacar a estreita relação entre culturas juvenis, práticas 

espaciais e a Geografia escolar. Esses elementos devem se articular no processo de ensino e 

aprendizagem de Geografia, pois os jovens possuem culturas geográficas próprias de suas 

práticas espaciais cotidianas. Em outras palavras, eles constroem suas espacialidades de 

maneira específica, e estas devem ser consideradas no ensino, uma vez que representam 

aspectos de condição de vida, transporte, acessibilidade, mobilidades, escolhas e práticas 

religiosas, escolhas de lazer e diversão. Assim, se o professor possui um conhecimento básico 

sobre seus alunos o encaminhamento metodológico de suas aulas, relacionado à vivência de 

seus alunos, pode potencializar uma mediação capaz de conduzir um ensino mais 

significativo.  

Para não concluir, mas sim contribuir com o campo de pesquisa acerca do ensino de 

Geografia e da Geografia Escolar, retomam-se os princípios orientadores da mediação 

didática para a constituição do pensamento espacial de jovens escolares. Esses princípios 
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constituem uma proposta para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia, a fim de 

que se possa deixar como indicação um encaminhamento metodológico que envolve os 

princípios mencionados, quais sejam: reafirmação do lugar como “agente” mediador, que 

potencializa a construção do conhecimento a partir de uma dimensão multiescalar; 

articulação adequada de “temas” do lugar com o conteúdo sistematizado da Geografia; 

formação de conceitos e do raciocínio geográfico como meta do processo de ensino e 

aprendizagem em Geografia; utilização de uma metodologia diferenciada e de outros agentes 

mediadores para além da figura do professor; organização do encaminhamento 

metodológico e teórico das aulas de Geografia (plano de aula processual, envolvimento, 

preparo) enquanto atividade intencional do professor; problematização como 

encaminhamento metodológico para o processo de ensino e aprendizagem em Geografia; 

consideração dos jovens escolares enquanto sujeitos do processo de construção do 

conhecimento. 

Com o desenvolvimento dessa tese, foi possível evidenciar algumas questões que não 

puderam ser aprofundadas, mas que representam importantes temas de pesquisa a serem 

encaminhados futuramente. Sendo assim, convido os estudiosos do ensino de Geografia a 

pensarem: 

 Quais são as especificidades do ensino médio para pensarmos a condição 

juvenil? Esta é uma dimensão do ensino que por excelência abriga a juventude, 

então não deveríamos pensá-la de maneira diferenciada? 

 A escola é um lugar próprio para a manifestação da condição juvenil. Mas, será 

que os alunos consideram a escola como um lugar, do ponto de vista do 

pertencimento e da apropriação? Os jovens conseguem, de fato, exercer na 

escola as suas práticas socioespaciais cotidianas? 
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APÊNDICE 01 – TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELOS PROFESSORES 

SUJEITOS DA PESQUISA (CÓPIA DO PROFESSOR). 
 

 
Univers idade  Federal de  Goiás  

Instituto de  Estudos  Sócioambie nta is  

Programa de  Pesquisa e  Pós -Graduação em Geografia 

Pesquisa: A Mediação Didática na construção do conhecimento geográfico: uma análise 

do processo de ensino e aprendizagem de jovens do Ensino Médio e da potencialidade do 

lugar. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

(Cópia do Professor) 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

autorizo que as informações, por mim, concedidas à doutoranda Izabella Peracini Bento 

através de suas observações de aulas, entrevista gravada e aplicação de questionário sejam 

utilizadas na tese de doutorado, assim como, em artigos a serem publicados em 

periód icos e eventos cient íf ico s.  

Fui informado(a) que a pesquisa objetiva estudar a categoria lugar 

como mediação didática peculiar para o processo de ensino e aprendizagem 

em Geografia no Ensino Médio de Escolas da Rede Pública de Ensino de  

Goiânia.  

Estou ciente que a minha identidade profissional não será revelada, 

assim como, não será revelado o nome da escola em nenhuma das publicações 

referentes a essa pesquisa de doutorado. Uma vez que, nesta pesquisa 

represento apenas um professor da disciplina de Geografia de uma escola 

pública . 

 

 

Goiânia, ___ de _________________ de 20___.  

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

Professor Sujeito da Pesquisa 
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APÊNDICE 02 – TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELOS PROFESSORES 

SUJEITOS DA PESQUISA (CÓPIA DO PESQUISADOR). 

 

 

Univers idade  Federal de  Goiás  

Instituto de  Estudos  Sócioambie nta is  

Programa de  Pesquisa e  Pós -Graduação em Geografia 

Pesquisa: A Mediação Didática na construção do conhecimento geográfico: uma análise 

do processo de ensino e aprendizagem de jovens do Ensino Médio e da potencialidade do 

lugar. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

(Cópia do Pesquisador) 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

autorizo que as informações, por mim, concedidas à doutoranda Izabella Peracini Bento 

através de suas observações de aulas, entrevista gravada e aplicação de questionário sejam 

utilizadas na tese de doutorado, assim como, em artigos a serem publicados em 

periód icos e eventos cient íf ico s.  

Fui informado(a) que a pesquisa objetiva estudar a categoria lugar 

como mediação didática peculiar para o processo de ensino e aprendizagem 

em Geografia no Ensino Médio de Escolas da Rede Pública de Ensino de 

Goiânia.  

Estou ciente que a minha identidade profissional não será revelada, 

assim como, não será revelado o nome da escola em nenhuma das publicações 

referentes a essa pesquisa de doutorado. Uma vez que, nesta pesquisa 

represento apenas um professor da disciplina de Geografia de uma escola 

pública . 

 

 

Goiânia, ___ de _______________ __ de 20___. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura 

Professor Sujeito da Pesquisa 
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APÊNDICE 03 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES SUJEITOS DA 

PESQUISA. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Pesquisa - A mediação didática na construção do conhecimento geográfico: uma análise do 

processo de ensino e aprendizagem de jovens do ensino médio e da potencialidade do lugar. 

 

Pesquisadora: Izabella Peracini Bento 

Orientadora: Lana de Souza Cavalcanti 

 

Questionário (Perfil do Professor) 

Dados Pessoais 

1. Nome 

completo:_____________________________________________________________ 

2. Sexo:  (  ) Masculino       (  ) Feminino 

3. Idade: (  ) 20 a 29 anos  (  ) 40 a 49 anos 

           (  ) 30 a 39 anos  (  ) Mais de 50 anos 

4. Endereço:_____________________________________________________________ 

Cidade:____________________Telefone:___________________________________ 

E-

mail__________________________________________________________________ 

5. É sindicalizado? (  ) Sim   (  ) Não 

5.1 Pertence ou pertenceu a alguma entidade representativa? (  ) Sim (  ) Não   

5.2 Participa de algum movimento social? (  ) Sim  (  ) Não. Qual? __________________ 

5.3 É filiado ou simpatizante de algum partido político? (  ) Sim  (  ) Não 

 

Dados Profissionais 

6. Local de trabalho (onde está sendo realizada a entrevista): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Turno: Matutino (  )  Vespertino (  )  Noturno (  ) 
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Carga horária semanal:__________________ Série:______________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

Concursado (  )  Contratado (  ) 

6.1 Além da docência, desempenha outra função na escola? (  ) Não  (  ) Sim. 

Quais?___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6.2 Outros locais de trabalho: (  ) Não (  ) Sim. Quais?_____________________________ 

________________________________________________________________________ 

6.3 Há quantos anos trabalha no ensino na Rede Pública?__________________________ 

6.4 Há quanto tempo ministra aulas de Geografia?________________________________ 

6.5 Ensina ou ensinou outras disciplinas? Quais?_________________________________ 

Por quanto tempo?_________________________________________________________ 

6.6 Livro didático adotado:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quem escolheu e por quê?___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Formação Acadêmica  

7. Graduação em Geografia (local):___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(  ) Bacharelado  (  ) Licenciatura 

Ano de conclusão:_______ Instituição:_________________________________________ 

7.1 Possui outra graduação? (  ) Sim  (  ) Não 

7.2 Pós-Graduação: (  ) Sim  (  ) Não 

 Especialização (1):______________________________________________________ 

 Local:____________________________________ Ano de conclusão:_____________ 

 Especialização (2):______________________________________________________ 

 Local:____________________________________ Ano de conclusão:_____________ 

 Mestrado:_____________________________________________________________ 

 Local:____________________________________ Ano de conclusão:_____________ 

 Doutorado:____________________________________________________________ 

 Local:____________________________________ Ano de conclusão:_____________ 

8. Tem participado nos últimos três anos de atividades ligadas ao ensino de Geografia?  

(  ) Não  (  ) Sim. Quais?____________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Tem participado nos últimos três anos de atividades ligadas à Geografia?  

(  ) Não  (  ) Sim. Quais?____________________________________________________  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Tem participado nos últimos três anos de atividades ligadas à Educação?  

(  ) Não  (  ) Sim. Quais?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 04 – ROTEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA A ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM OS PROFESSORES SUJEITOS DA 
PESQUISA. 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Pesquisa - A mediação didática na construção do conhecimento geográfico: uma análise do 

processo de ensino e aprendizagem de jovens do ensino médio e da potencialidade do lugar. 

 

Pesquisadora: Izabella Peracini Bento 

Orientadora: Lana de Souza Cavalcanti 

 

ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS SEMI-

ESTRUTURADAS COM OS PROFESSORES SUJEITOS DA PESQUISA 

 

1º Bloco de questões 

Em relação à prática docente do professor regente: 

 

a) De acordo com sua prática docente a categoria lugar contribui para uma mediação 

didática desejável para o ensino/aprendizagem em Geografia? 

b) Na sua concepção quais os principais processos pedagógicos que ocorrem nas aulas de 

Geografia que permitem aos alunos a construção do conhecimento geográfico? 

c) É possível identificar os aspectos que dificulta e/ou facilita a construção do 

conhecimento por meio de uma mediação didática desejável no ensino de Geografia? 

d) Em suas aulas você considera a cultura geográfica dos jovens que estão em sala de 

aula? Como? 

 

2º Bloco de questões 

Em relação à intervenção didática realizada pela pesquisadora: 

 

a) De acordo com o que observou da intervenção didática acredita que foi possível a 

utilização da categoria lugar para uma mediação didática desejável para o 

ensino/aprendizagem em Geografia? 
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b) Na sua concepção quais os principais processos pedagógicos que foram utilizados nas 

aulas de Geografia que permitiram aos alunos a construção do conhecimento 

geográfico? 

c) Foi possível identificar os aspectos que dificultaram e/ou facilitaram a construção do 

conhecimento por meio da mediação didática efetuada na nas aulas de intervenção no 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia? 

d) Nas aulas de intervenção didática você considera que a cultura geográfica dos jovens 

foi considerada? Como? 
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APÊNDICE 05 – MODELO DO ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO UTILIZADO PARA 

REGISTRO DAS AULAS ACOMPANHADAS. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Pesquisa - A mediação didática na construção do conhecimento geográfico: uma análise do 

processo de ensino e aprendizagem de jovens do ensino médio e da potencialidade do lugar. 

 

Pesquisadora: Izabella Peracini Bento 

Orientadora: Lana de Souza Cavalcanti 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Observação nº:_____ 

 
1) Identificação da aula 

  

1.1) Dia:___/___/___ 

1.2) Início da aula:______ Fim da aula:_______ Período de duração da aula:__________ min. 

1.3) Série:____ Número de alunos:_____ (Mulheres:____; Homens:____) Atrasados:______. 

1.4) No que diz respeito à sala de aula em relação ao clima da turma para iniciar as 

atividades:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1.5) Tema da aula:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2) Objetivo da aula 

 

2.1) O professor apresenta para os alunos qual é o objetivo da aula? Sim (   ); Não (   ). 

Qual é o objetivo da aula?______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3) Condição organizativa da aula 

 

3.1) Como o professor constrói sua aula?__________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
3.2) Ficou claro o assunto da aula? Para pesquisador(a):_________, para os alunos:________. 

De que forma? (O professor falou, escreveu, leu, ditou, etc.)?__________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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3.3) Como ficou a distribuição do tempo: (entre o tempo que o professor atua, o tempo em 

que o aluno age e o tempo que é gasto para controle negociação da 
disciplina)?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

4) Conteúdo da aula 

 

4.1) Quais as categorias/conceitos geográficos citados? Como foram trabalhados?__________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

5) Método utilizado pelo professor 

 
5.1) Metodologia utilizada na aula:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
5.1.1) Organização do quadro negro:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
5.1.2) Relação professor e o livro didático. Como o professor usa o livro?________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
5.1.3) Foi usado o mapa: Sim (   ) Não (   ); Seria útil: Sim (   ) Não (   ); Como usou?_______ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
5.1.4) Recursos Didáticos (além do livro didático e do mapa):__________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
5.2) Relações professor-aluno (amigável, respeitosa, tensa, autoritária, negociada etc.)______ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
       Relações aluno-aluno (amigável, respeitosa, tensa, etc.)___________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.3) O que o professor pede para os alunos fazerem em sala de aula? O que ele incentiva? O 

que ele reprime?______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5.4) Houve participação, consulta, interação com os alunos? Com que intensidade? O 
professor faz perguntas (quais) aos alunos?_________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
5.5) Os alunos, no geral, estão: atentos(   ); gostando (   ); entendendo (   ). Porque essas 

impressões?_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

5.6) O que os alunos fizeram/operaram do ponto de vista cognitivo?_____________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

6) Avaliação  

 

6.1) Avaliação em sala de aula: fez alguma hoje? Sim (   ) Não (   ). De que tipo? Que tipo de 

comentários fez sobre notas, trabalhos, provas?_____________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

6.2) Quais atividades de fixação do conteúdo 
ocorreram?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
7) Impressão pessoal:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 06 – TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELOS ALUNOS 

MAIORES DE 18 ANOS PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(Aos Maiores de 18 anos) 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa “A 

MEDIAÇÃO DIDÁTICA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

GEOGRÁFICO: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO COM O LUGAR”. Meu nome é Izabella Peracini 

Bento, sou aluna devidamente matriculada no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás - nível 
Doutorado, orientada pela Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti, e sou a pesquisadora 
responsável. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua 
e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de 

forma alguma. Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá 
entrar em contato comigo no telefone (62) 8474 1962 ou pelo e-mail: 

izabellaperacini@yahoo.com.br. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como 
participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3521-1075 ou 3521-1076.  
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

 

Título: A MEDIAÇÃO DIDÁTICA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

GEOGRÁFICO: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
JOVENS DO ENSINO MÉDIO COM O LUGAR. 
 

Objetivo: Analisar a categoria lugar como mediação didática peculiar para o processo de 
ensino e aprendizagem em Geografia no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino de 

Goiânia. 
 
Procedimentos de coleta de dados: observação participante, intervenção didática com 

gravação oral e aplicação de ficha diagnóstica com questões semi-abertas e fechadas (de 
múltipla escolha). 

 

Observações: não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 
participação. Além disso, asseguramos a você o sigilo e a privacidade em relação aos dados 

confidenciais envolvidos nesta pesquisa. Os dados não serão divulgados de forma a 
possibilitar sua identificação, pois os envolvidos na pesquisa serão identificados apenas como 

alunos da Escola A e alunos da Escola B. 
 

_______________________________________ 

Izabella Peracini Bento 
Responsável pela pesquisa 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

(Cópia do Jovem) 

 

Eu, ________________________________________________________________ RG/CPF 
______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela 
pesquisadora  Izabella Peracini Bento sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi me 

garantido(a) que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade, ou traga algum prejuízo na minha relação com o pesquisador ou com a 

instituição. 
Local e data: ________________________________________________________________ 
Nome e assinatura: ___________________________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

(Cópia do Pesquisador) 

Eu, ________________________________________________________________ RG/CPF 
______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_____________, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela 

pesquisadora  Izabella Peracini Bento sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 
assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi me 
garantido(a) que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 

qualquer penalidade, ou traga algum prejuízo na minha relação com o pesquisador ou com a 
instituição. 

Local e data: ________________________________________________________________ 
Nome e assinatura: ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE 07 - TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS 

LEGAIS DOS MENORES DE 18 ANOS PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (Aos Responsáveis Legais dos Menores de 18 anos) 

 

O jovem menor de 18 anos sob sua responsabilidade, está sendo convidado(a) para participar, 
como voluntário(a), da pesquisa “A MEDIAÇÃO DIDÁTICA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO GEOGRÁFICO: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO COM O LUGAR”. Meu nome é 
Izabella Peracini Bento, sou aluna devidamente matriculada no Programa de Pesquisa e Pós-

Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de 
Goiás - nível Doutorado, orientada pela Profa. Dra. Lana de Souza Cavalcanti, e sou a 
pesquisadora responsável. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso 

de você aceitar que o jovem menor pelo qual você é responsável faça parte do estudo, assine o 
termo de consentimento ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 
alguma. A participação do menor não é obrigatória. A qualquer momento o menor pode 
desistir de participar e você retirar seu consentimento. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, 

você poderá entrar em contato comigo no telefone (62) 8474 1962 ou pelo e-mail: 
izabellaperacini@yahoo.com.br. Em casos de dúvidas sobre os direitos do menor como 

participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3521-1075 ou 3521-1076.  
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 
 

Título: A MEDIAÇÃO DIDÁTICA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
GEOGRÁFICO: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
JOVENS DO ENSINO MÉDIO COM O LUGAR. 

 

Objetivo: Analisar a categoria lugar como mediação didática peculiar para o processo de 

ensino e aprendizagem em Geografia no Ensino Médio da Rede Pública de Ensino de 
Goiânia. 
 

Procedimentos de coleta de dados: observação participante, intervenção didática com 
gravação oral e aplicação de ficha diagnóstica com questões semi-abertas e fechadas (de 

múltipla escolha). 
 

Observações: não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. Além disso, asseguramos a você o sigilo e a privacidade em relação aos dados 
confidenciais envolvidos nesta pesquisa. Os dados não serão divulgados de forma a 

possibilitar sua identificação, pois os envolvidos na pesquisa serão identificados apenas como 
alunos da Escola A e alunos da Escola B. 

____________________________________ 

Izabella Peracini Bento 
Responsável pela pesquisa 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 (Cópia do Responsável Legal) 

 

Eu, ________________________________________________________________ RG/CPF 
______________________________, abaixo assinado, responsável legal por 

__________________________________________, autorizo sua participação no estudo 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora  
Izabella Peracini Bento sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação do jovem sob minha 
responsabilidade nesta pesquisa. Foi me garantido(a) que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, ou traga algum prejuízo na 
minha relação, ou na relação do jovem sob minha responsabilidade legal, com o pesquisador 
ou com a instituição. 

 
Local e data: ________________________________________________________________ 

Nome e assinatura:____________________________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 (Cópia do Pesquisador) 

 

Eu, ________________________________________________________________ RG/CPF 
______________________________, abaixo assinado, responsável legal por 

__________________________________________, autorizo sua participação no estudo 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________, como sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora  
Izabella Peracini Bento sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação do jovem sob minha 
responsabilidade nesta pesquisa. Foi me garantido(a) que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, ou traga algum prejuízo na 
minha relação, ou na relação do jovem sob minha responsabilidade legal, com o pesquisador 
ou com a instituição. 

 
Local e data: ________________________________________________________________ 

Nome e assinatura:____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 08 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: FICHA DIAGNÓSTICA 

APLICADA AOS ALUNOS SUJEITOS DA PESQUISA. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Ficha diagnóstica aplicada aos alunos do Ensino Médio de Colégios Públicos de Goiânia 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

FICHA DIAGNÓSTICA 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:_____________________________________________________________________ 
 
Idade: _______________________ 

 
Sexo: Masculino (   )  Feminino (   )  

 
Naturalidade (Município e Estado):_____________________________________________ 
 

Série:_______ Turno:__________ 
 

Estado Civil:________________________________________________________________ 
 
Onde nasceram seus pais?  

 
Pai: País__________________ Cidade_____________________Estado_________________ 

 
Mãe: País__________________Cidade_____________________Estado_________________ 
 

Qual sua religião? 

(    ) Católico        (    )Espírita      (    )Umbanda/Candomblé    (    ) Religiões Orientais       

(   )Evangélico     (    ) Sem Religião       (    )Outros 

 

2. ASPECTOS RELACIONADOS AO COTIDIANO E LOCAL DE VIVÊNCIA 

 

Endereço Residencial:________________________________________________________ 

 

Bairro:____________________Cidade:____________________Estado(UF):___________ 

 

País:______________________ 

 
Desde que ano mora na sua atual cidade?________________________________________ 
 

Desde que ano mora no seu atual endereço?______________________________________ 
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Que lugares você costuma frequentar nos finais de semana? 

 

(   ) Parque -  Especificar Nome: _________________________________________________ 
(   ) Shopping Center -  Especificar Nome: _________________________________________ 
(   ) Praça -  Especificar Nome: __________________________________________________ 

(   ) Bares - Especificar Nome: __________________________________________________ 
(   ) Igreja -  Especificar Nome: _________________________________________________ 

(   ) Outros - Especificar Nomes: ________________________________________________ 
 

Se não consegue realizar essas atividades, o que te impede?   

 
(   )  Falta de tempo          (   )  Falta de dinheiro          (   ) Falta de infraestrutura no seu bairro 

(   )  Pais não deixam   (   )  Faz tudo o que quer  (   )Falta de acesso à outras regiões da cidade 
(   )  Outra(s). Qual(is)?________________________________________________________ 
 

O que você gostaria de fazer no seu tempo livre, que você ainda não faz? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Quais as principais áreas de lazer e cultura de Goiânia que você costuma frequentar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Quais as principais opções de lazer que você costuma frequentar no seu bairro?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Após a conclusão do ensino quais são suas expectativas em relação a sua vida? Você 

pensa em continuar estudando?  Você pretende arrumar um emprego ou se já trabalha, 

um emprego melhor?_________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Quais são seus principais grupos de relacionamento e em que bairro e cidade ficam? 

 

(    ) Trabalho  - Bairro/Cidade __________________________________________________ 
(    ) Igreja – Bairro/Cidade _____________________________________________________ 

(    ) Partido – Bairro/Cidade ____________________________________________________ 
(    ) Clube - Bairro/Cidade_____________________________________________________ 
(    ) Torcida de futebol – Bairro/Cidade ___________________________________________ 

(    ) Associação de jovens – Bairro/Cidade ________________________________________ 
(    ) Clube de Música – Bairro/Cidade ____________________________________________ 



262 

 

(    ) Outros – Especificar ______________________________________________________ 

Bairro/Cidade________________________________________________________________ 
 

Dentre os grupos de relacionamento citados anteriormente, qual você considera ter 

maior vínculo? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Quais são os principais lugares frequentados por você e seus grupos de relacionamento? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


