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RESUMO

Mesmo considerando a forte influência da escola como marco regulatório no discurso
pedagógico do professor iniciante de Geografia, a formação inicial é dimensão constitutiva
nos processos de recontextualização da prática pedagógica. Para esta tese, desenvolveu-se
uma pesquisa diretamente centrada na formação e atuação docente realizada pelos professores
iniciantes de Geografia da Região Metropolitana de Goiânia e de Anápolis. Os objetivos
desta pesquisa são: 1) compreender como ocorre a prática pedagógica dos professores
iniciantes de Geografia, tendo por referência sua formação inicial e os processos de
recontextualização na sala de aula; 2) analisar a inserção do professor de Geografia na
atividade profissional; como o professor iniciante de Geografia dá seus primeiros passos na
profissão docente; 3) a partir dos processos de recontextualização, identificar que Geografia
se constrói e se (re) produz na prática escolar dos professores iniciantes nos primeiros anos de
carreira docente; 4) refletir sobre as principais bases teóricas da Geografia que se apresentam
no contexto da prática pedagógica dos professores em início de carreira; 5) conhecer os
fundamentos didático-pedagógicos da Geografia Escolar que se manifestam no contexto da
prática pedagógica e do discurso pedagógico dos professores iniciantes e, por fim, 6) analisar
os conflitos da profissão docente, destacando as dificuldades, os anseios e as possíveis
superações frente às demandas de ser professor de Geografia. Esta pesquisa tem natureza
qualitativa e se sustenta na dialética como princípio básico para a análise e a interpretação dos
resultados. A coleta dos dados foi feita mediante a utilização de três instrumentos de pesquisa:
questionário on-line, entrevista aberta e observação de aulas. O questionário on-line foi
solicitado a professores de Geografia que atuam nas redes de ensino da RMG e de Anápolis
como dimensão exploratória da pesquisa investigativa. A entrevista aberta e a observação de
aulas foram realizadas especificamente com docentes habilitados em Geografia que estão
exercendo a profissão de professor de Geografia na Educação Básica, com mínimo de um ano
e máximo de sete anos de docência. Como referencial teórico-metodológico tem-se, por um
lado, as contribuições de autores nacionais e internacionais da área da Educação e em especial,
da Geografia, que embasam as discussões sobre formação e atuação de professores, ensino de
Geografia e Geografia Escolar. Por outro lado, o suporte teórico de Bernstein especialmente
suas produções acerca do modelo do discurso pedagógico, o qual articula conceitos como o de
recontextualização, discursos verticais e discursos horizontais. Os dados revelaram mesmo
considerando a intervenção e/ou influência de diferentes marcos regulatórios (sistema de
ensino, currículo, contexto escolar, livro didático) na prática pedagógica dos professores
iniciantes, a formação inicial é dimensão para ensinar Geografia. Com destaque, quando os
professores consideram os conhecimentos prévios dos alunos decorrentes de suas práticas
cotidianas, o aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, o trabalho com os
conteúdos geográficos na promoção de aprendizagens significativas, o trabalho com os
conceitos geográficos, os assuntos tratados numa escala geográfica local/global, dentre outros.
E aos que negam a formação inicial, acredita-se que há dimensões da ciência geográfica
mesmo que de forma inconsciente na prática pedagógica do professor iniciante de Geografia,
a exemplo, quando problematizam e buscam contextualizar com a realidade imediata dos
alunos. No entanto, há dimensões desafiadoras a ser professor no início de carreira.

Palavras-chave: Professores iniciantes de Geografia; Formação inicial; Prática Pedagógica;
Discurso Pedagógico; Recontextualização.
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ABSTRACT

Even considering the strong influence of the school as a regulatory framework in the
pedagogical discourse of the beginning teacher of Geography, initial formation is a
constitutive dimension in the processes of recontextualization of pedagogical practice. For
this thesis, a research was developed directly focused on the formation and teaching
performance carried out by the beginner teachers of Geography of the Metropolitan Region of
Goiânia and of Anápolis. The objectives of this research are: 1) to understand how the
pedagogical practice of beginning teachers of Geography occurs, having as reference their
initial formation and the processes of recontextualization in the classroom; 2) to analyze the
insertion of the Geography teacher in the professional activity; how the beginning teacher of
Geography takes its first steps in the teaching profession; 3) from the processes of
recontextualization, to identify that Geography is constructed and (re) produced in the school
practice of the beginning teachers in the first years of teaching career; 4) to reflect on the main
theoretical bases of Geography that present themselves in the context of the pedagogical
practice of teachers at the beginning of their careers; 5) to know the didactic-pedagogical
foundations of School Geography that are manifested in the context of the pedagogical
practice and the pedagogical discourse of the beginning teachers, and, finally, 6) to analyze
the conflicts of the teaching profession, highlighting the difficulties, the wishes and the
possible overcomes facing the demands of being a professor of Geography. This research has
a qualitative nature and is based on dialectics as a basic principle for the analysis and
interpretation of the results. Data collection was done through the use of three research
instruments: online questionnaire, open interview and observation of classes. The online
questionnaire was requested from Geography teachers who work in the educational networks
of the RMG and of Anápolis as an exploratory dimension of the research research. The open
interview and the observation of classes were carried out specifically with teachers qualified
in Geography who are practicing the profession of Geography teacher in Basic Education,
with a minimum of one year and maximum of seven years of teaching. As a theoretical and
methodological reference, the contributions of national and international authors in the area of
Education and in particular of Geography, which base the discussions on teacher training and
performance, teaching Geography and School Geography, are on the one hand. On the other
hand, Bernstein's theoretical support especially his productions about the pedagogical
discourse model, which articulates concepts such as recontextualization, vertical discourses
and horizontal discourses. The data revealed that even considering the intervention and / or
influence of different regulatory frameworks (teaching system, curriculum, school context,
textbook) in the pedagogical practice of beginning teachers, the initial training is dimension to
teach Geography. When teachers consider the students' previous knowledge as a result of their
daily practices, the student is an active subject in the teaching-learning process, working with
the geographic contents in the promotion of meaningful learning, working with the
geographic concepts, the subjects dealt with on a local / global geographic scale, among
others. And to those who deny the initial formation, it is believed that there are dimensions of
geographic science even if unconsciously in the pedagogical practice of the beginning teacher
of Geography, for example, when they problematize and seek to contextualize with the
immediate reality of the students. However, there are challenging dimensions to being a
teacher early in your career.

Keywords: Beginning Teachers of Geography; Initial formation; Pedagogical Practice;
Pedagogical Discourse; Recontextualization.
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Si consideramos ahora el paso a los modelos de actuación y sus
modos en relación con el proceso recontextualizador mediante el que
se construyen imaginativamente estos modelos como discursos y
prácticas pedagógicos, tenemos que examinar primero en qué forma
se produce el control oficial sobre estos procedimientos
recontextualizadores (BERNSTEIN, 1998, p.89).



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A atuação profissional como professora de Geografia na Educação Básica e

professora formadora no curso de licenciatura em Geografia na Universidade Estadual de

Goiás (UEG), associada à defesa da pesquisa de mestrado sobre o estágio na formação do

professor de Geografia e à participação em grupos de estudos e pesquisas1 na Universidade

Federal de Goiás (UFG) condicionaram importantes debates, reflexões e posicionamentos

sobre a formação e atuação dos professores de Geografia, que se tornaram fundamentais para

problematizar e acentuar o interesse em realizar uma pesquisa sobre professores iniciantes de

Geografia.

O Catálogo de Dissertações e Teses, organizado por Pinheiro (2005), constata o

efetivo aumento do número de trabalhos e propostas teóricas referentes à formação de

professores. Entretanto, a inserção profissional desses docentes nas escolas ainda carece de

investigações, principalmente no que diz respeito à atuação dos professores de Geografia em

início de carreira na realização da Geografia Escolar.

Estudos e pesquisas realizadas por Garcia (1999), Mariano (2005) e Lima (2006)

apontam para a existência de uma carência significativa de pesquisas sobre professores

iniciantes. Isso também é confirmado na pesquisa de Papi & Martins (2008), em que os autores

realizaram um levantamento sobre o tema a partir de pesquisas produzidas no Brasil e chegaram à

conclusão da necessidade de que as pesquisas se dediquem mais ao tema “professores

iniciantes”, uma vez que o assunto se mostra ainda pouco explorado na realidade brasileira.

No quadro dessa temática, no levantamento realizado no banco de teses e

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

encontram-se apenas cinco trabalhos com os diferentes focos temáticos que permeiam o

objeto desta investigação (professores iniciantes, início de carreira, iniciação à docência e/ou

inserção profissional de professores). Entre eles, três trabalhos foram defendidos em

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geografia e os outros dois na área de Educação.

1 Participação em três grupos de estudos e pesquisas no Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa) na
UFG. São eles: Núcleo de Pesquisa sobre Currículo, Ensino e Formação de Professores de Geografia
(Nucef); Núcleo de Pesquisa sobre Ensino de Cidade (Nupec) e Núcleo de Ensino e Pesquisa em
Educação Geográfica (Nepeg).
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A tese de doutorado intitulada Professor de Geografia pede passagem: alguns

desafios no início da carreira foi realizada por Diniz (1999) e defendida na Universidade de

São Paulo (USP). A pesquisa teve como objeto de análise a trajetória de 15 professores de

Geografia atuantes na Educação Básica, em início de carreira profissional, que trabalhavam

em escolas públicas e particulares, localizadas na cidade do Rio de Janeiro. O tecido das

histórias dos sujeitos foi urdido com fios da vida pessoal e do percurso profissional, tendo

emergido três questões constitutivas de suas narrativas: a escolha pela Geografia, a formação

inicial e a hierarquia do conhecimento acadêmico.

O outro trabalho é uma dissertação que versa sobre professores iniciantes de

Geografia, intitulada Conhecimentos Acadêmicos e Conhecimentos Práticos: a formação do

professor de Geografia nos primeiros anos de experiência profissional, realizado por Fonseca

(2007) e defendida na Universidade Federal de Goiás.

Esse trabalho teve como foco principal abordar a distância existente entre os

conhecimentos acadêmicos geográficos e os conhecimentos efetivamente práticos de um

docente de Geografia em início de experiência profissional. A análise partiu da ideia de que o

processo de construção da identidade docente acontece também sob a influência de elementos

como a história de vida, o período acadêmico e, ainda, a escola como lugar de manifestação

da prática docente.

E, recentemente, tem-se a tese de doutorado de Pessoa (2017) nominada Professores

de Geografia em início de carreira: olhares sobre a formação acadêmica e o exercício

profissional, defendida na Universidade Federal da Paraíba. O referido trabalho teve como

propósito central investigar o início da trajetória profissional dos professores de Geografia,

considerando seus percursos de formação inicial e os desafios relacionados ao contexto de

atuação onde estão inseridos.

Os resultados da pesquisa revelaram, entre outros aspectos, que a formação

acadêmica tem-se apresentado, em muitos momentos, distanciada da realidade prática em que

os docentes irão atuar. Isso resulta no agravamento do “choque de realidade” sentido pelos

professores quando ingressam na profissão. Entre as dificuldades enfrentadas destacam-se

aquelas relacionadas à gestão da sala de aula, como: indisciplina; falta de interesse e

participação dos alunos; dificuldades relativas ao domínio de determinados conteúdos;

questões burocráticas que envolvem o trabalho docente e difíceis condições de trabalho

enfrentadas pelos profissionais no Magistério.
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No banco de teses e dissertações da CAPES, em Programas de Pós-Graduação

Stricto Sensu em Educação, encontram-se duas dissertações relacionadas aos professores

iniciantes de Geografia: a de Andrade (2006) e a de Campos (2013). No que diz respeito ao

trabalho de Andrade (2006), denominado O professor iniciante em Geografia: relações entre

a formação inicial e o exercício profissional, defendido na Universidade Metodista de

Piracicaba, a pesquisa teve como problemática central o trabalho dos professores de Geografia

em início de carreira.

Buscaram-se investigar e analisar as dificuldades próprias do exercício profissional

de professores iniciantes da área de Geografia, relacionando-as à formação inicial. O estudo

evidenciou que os professores iniciantes enfrentam dificuldades advindas de lacunas

existentes na formação inicial que obtiveram, tais como: grande distanciamento entre as

expectativas que traziam acerca do trabalho educativo e a realidade do cotidiano escolar;

carência de conhecimentos didáticos; falta de relação entre conhecimento específico da área

de Geografia e conhecimentos pedagógicos e, finalmente, insuficiência de informações no que

diz respeito ao funcionamento dos estabelecimentos escolares.

A pesquisa de Campos (2013) denominada Aprendendo a ser professor: caminhos da

formação no início da carreira docente em Geografia, defendida na Universidade Federal de

Minas Gerais, questiona como se caracteriza e se desenvolve o processo de aprendizagem da

docência no início da carreira, no caso específico, de professores de Geografia. A pesquisa

permitiu observar a existência de relações entre os modos de conceber a docência, a docência

em Geografia e a escola e a aprendizagem profissional dos jovens professores. E concluiu que

há fortes condicionantes das aprendizagens dos docentes iniciantes, ao perceberem que as

maneiras como são recebidos nas escolas e desenvolvem seu trabalho conduzem a um

processo de aprendizagem profissional, não como desenvolvimento da autonomia e da

criatividade, mas aproximando-se de um processo de adaptação às estruturas, formas de

organização e funcionamento predominantes nas escolas.

No quadro dessa temática, trata-se de um desafio desenvolver uma investigação cujo

objeto carece de produções, tornando imprescindível buscar uma interlocução fecunda com

autores nacionais e internacionais que vêm discutindo sobre professores iniciantes. Na

realidade, faz todo sentido buscar compreender a complexa questão da prática pedagógica

efetivada por meio das aulas de Geografia pelos professores iniciantes, no intuito de fazer

uma correlação com a formação inicial.
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Considera-se, por conseguinte, um desafio a busca da compreensão de como os

professores iniciantes de Geografia, para atuarem na profissão, recontextualizam o que

aprenderam na universidade. À vista disso, torna-se interessante refletir se os cursos que os

formam oferecem os fundamentos teórico-metodológicos para que esses profissionais atuem

nas escolas de Educação Básica e, também, tratar dos fundamentos do que consiste os

processos de recontextualização de acordo com o modelo teórico de Bernstein, assunto a ser

tratado no segundo capítulo.

Assim, a delimitação do tema desta pesquisa está diretamente vinculada à formação

(inicial e continuada) e atuação docente da pesquisadora, pois se intenciona analisar o

professor de Geografia nos primeiros anos de docência, seus anseios, dificuldades,

expectativas, conquistas, como isso tem sido recontextualizado no trabalho com os conteúdos

geográficos na sala de aula e as contribuições teórico-metodológicas do curso de formação

inicial para a realização da Geografia Escolar.

Tendo essa proposição, a relevância da pesquisa assenta-se no fato de esta refletir

sobre as demandas e contribuições da formação inicial em interface com os processos de

recontextualização ocorridos no contexto escolar por meio da prática pedagógica dos

professores iniciantes de Geografia. Propõe-se desvelar até que ponto, no discurso pedagógico

do professor, a formação inicial é um constituinte formativo, pois o contexto da escola acaba

sendo ou se tornando um marco regulatório desse discurso.

Diante disso, surgiram inquietações que se materializaram em questões, que norteiam

esta investigação:

 Ao trabalhar os conteúdos geográficos, os professores iniciantes atribuem importância aos

conhecimentos específicos e didático-pedagógicos apreendidos durante o curso de

licenciatura em Geografia?

 O que pensam os professores recém-formados dos cursos de licenciatura em Geografia

sobre a relação universidade e escola no contexto do exercício da docência?

 Em que medida os conhecimentos teórico-metodológicos estudados durante a formação

inicial são recontextualizados na construção da Geografia Escolar pelos professores

iniciantes nos primeiros anos de carreira?

 Como se dão, na prática pedagógica do professor iniciante de Geografia, os processos de

recontextualização em face do discurso pedagógico?
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 Ao deparar-se com os problemas e dificuldades no início de carreira, a que elementos

teórico-práticos o professor iniciante de Geografia recorre ou cria para tomar decisões que

possibilitem superá-los?

São esses questionamentos que conduzem a investigação e compreensão da temática

em questão - professores iniciantes de Geografia. Para isso, recorre-se às produções

científicas (livros, artigos, dissertações, teses) voltadas diretamente à formação e à atuação

docente nos primeiros anos de carreira, aos relevantes dados da pesquisa empírica e aos

próprios percursos formativos da pesquisadora.

Esse contexto motiva a busca de respostas que dão direção aos objetivos da pesquisa,

que tem como objetivo geral compreender como ocorre a prática pedagógica dos professores

iniciantes de Geografia, tendo por referência sua formação inicial e os processos de

recontextualização na sala de aula.

De forma específica, os objetivos almejados são:

 analisar a inserção do professor de Geografia na atividade profissional;

 identificar que Geografia se constrói e se (re) produz na prática escolar dos professores

iniciantes nos primeiros anos de carreira docente;

 refletir sobre as principais bases teóricas da Geografia que se apresentam no contexto da

prática pedagógica dos professores em início de carreira;

 conhecer os fundamentos didático-pedagógicos da Geografia Escolar que se manifestam no

contexto da prática pedagógica e do discurso pedagógico dos professores iniciantes;

 analisar os conflitos da profissão docente, destacando as dificuldades, os anseios e as

possíveis superações frente às demandas de ser professor de Geografia.

A delimitação do tema proposto, a questão investigativa, o objeto deste estudo, as

questões a serem respondidas e os objetivos a serem alcançados condicionaram a escolha da

metodologia de investigação qualitativa para a pesquisa e se sustentam na dialética como

princípio básico para a análise e a interpretação dos resultados. Considera-se que o método

consolida a relação sujeito/objeto assim como consolida também as diferentes formas de

abordar a construção do conhecimento. Nesse sentido, para o método materialismo histórico-

dialético (MHD) na relação sujeito e objeto “ambos sofrem transformações durante o

processo, que é contraditório, dinâmico e histórico” (SOUZA E MAGALHÃES, 2014).

Acredita-se que as análises, as sínteses podem ser mais fecundas quando mostradas por meio

das contradições.
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Em relação à metodologia, Lüdke e André (1986) relatam que é cada vez mais

evidente o interesse que os pesquisadores da área de educação vêm demonstrando pelo uso

das metodologias qualitativas. A justificativa para que o pesquisador mantenha um contato

estreito e direto com a situação na qual os fenômenos ocorrem naturalmente é a de que estes

são muito influenciados por seu contexto. Com base nas autoras supracitadas, nos estudos

qualitativos “Há sempre uma tentativa de capturar as “perspectivas dos participantes”, isto é, a

maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas” (LUDKE;

ANDRÉ,1986, p. 12).

Essa opção metodológica também é suscitada por Oliveira (1999) quando afirma que

a pesquisa qualitativa facilita descrever a complexidade de problemas e hipóteses bem como

analisar a interação entre variáveis, compreender e classificar determinados processos sociais

e oferecer contribuições no processo das mudanças. Como esta pesquisa busca um caráter

sociológico com enfoque na compreensão de como ocorrem os processos de

recontextualização da prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia, torna-se

fundante a metodologia escolhida.

Assim, os sujeitos participantes da pesquisa são docentes habilitados em Geografia

que estão exercendo a profissão de professor de Geografia na Educação Básica, com mínimo

de um ano e no máximo de sete anos de docência. Num primeiro momento, optou-se por

utilizar o recorte de três anos de carreira docente, tal como proposto por Huberman (2000).

Todavia, o período foi alterado para até sete anos de docência devido à necessidade de se

encontrarem esses sujeitos nas escolas uma vez que a realização do último concurso público

estadual ocorreu somente no ano de 2010. Se assim não fosse, haveria dificuldades no sentido

de se localizarem professores habilitados em Geografia, principalmente professores efetivos

em início de carreira junto às redes públicas de ensino.

Vale ressaltar que, na literatura sobre os anos iniciais da carreira, não há consenso no

que se refere a sua delimitação temporal. A principal referência é a obra de Huberman (2000)

sobre o ciclo de vida profissional dos professores, que aponta os três primeiros anos da

profissão docente como caracterizados por um período de exploração. Nesse período, o

professor vive um choque com a realidade (sobrevivência), concomitante ao entusiasmo

inicial da carreira docente (descoberta). No entanto, nem sempre é esse o período

compreendido nos trabalhos referentes a professores iniciantes.

Ao delimitar os sujeitos da pesquisa procurou-se especificar o recorte espacial à

realidade das escolas públicas de Educação Básica que ofertam os anos finais do Ensino
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Fundamental e o Ensino Médio nas cidades que compõem a Região Metropolitana de Goiânia

(RMG) e Anápolis. Essas cidades apresentam diferentes estruturas organizacionais nas mais

variadas ordens (política, econômica, social, cultural) e diferentes condições de trabalho no

sistema educacional na rede de ensino estadual e/ou municipal. Além do quantitativo de

docentes que assumem as redes de ensino dessas localidades, proporcionalmente elevado em

relação ao estado de Goiás. Outro fator é que, dentro desse recorte espacial, localizam-se as

principais instituições de ensino superior (IES) que ofertam os cursos de licenciatura em

Geografia, entre as quais destacam-se: a Universidade Federal de Goiás (UFG), a

Universidade Estadual de Goiás (UEG) e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás

(PUC-GO).

Com o intuito de a análise dos dados demonstrar o significado que os sujeitos dão ao

objeto de estudo, os instrumentos de coleta de informações utilizados foram o questionário

on-line, a entrevista aberta e a observação de aulas. Os passos metodológicos realizados foram

os seguintes: o levantamento das escolas públicas (estaduais e municipais) de Educação

Básica das cidades que compõem a RMG e de Anápolis; a coleta do endereço eletrônico (e-

mail) dos professores de Geografia; a solicitação do termo de consentimento; a aplicação do

questionário on-line; a identificação dos professores iniciantes de Geografia; a entrevista

aberta com os sujeitos delimitados de acordo com os critérios estabelecidos (professores

atuantes na disciplina de Geografia, com experiência mínima de um ano e máxima de sete

anos de docência e habilitados em Geografia) e a observação de aulas dos professores

iniciantes de Geografia.

Inicialmente, como já referido, foi feito um cadastro com nome e e-mail dos

professores de Geografia atuantes nas escolas públicas de Educação Básica das cidades da

RMG e de Anápolis. Isso se deu por meio do contato (telefone, e-mail e/ou pessoalmente)

com pessoas das subsecretarias da rede estadual de ensino e, também, com a equipe gestora

das escolas das respectivas cidades. Após a realização do cadastro, foi enviado e-mail para os

professores de Geografia solicitando consentimento (APÊNDICE A) e participação na

pesquisa2.

O questionário on-line teve como objetivo principal realizar um estudo preliminar e

exploratório sobre a formação e atuação dos professores de Geografia, independente do tempo

de profissão. Foram identificados os possíveis sujeitos da pesquisa com base nesse

2 O termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi aprovado pelo Comitê de Ética assim
como todos os outros instrumentos utilizados para realização desta pesquisa. O parecer
encontra-se no Anexo A, p.201.
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questionário on-line (Apêndice B), composto por questões abertas, semiestruturadas e

estruturadas, abordando os seguintes aspectos: características pessoais e profissionais dos

professores; formação inicial e atuação docente.

Esse instrumento de pesquisa foi submetido a um programa de criação e avaliação de

pesquisas on-line, que gerou um link para acesso direto, enviado cordialmente a todos os 265

professores de Geografia cadastrados. O questionário on-line ficou disponibilizado por 30

dias, no mês de outubro de 2015 e, nesse período, os professores foram mobilizados a

participarem da pesquisa. O link da pesquisa também foi compartilhado nas redes sociais

Facebook e WhatsApp.

Dos 265 profissionais cadastrados, um total de 50 professores de Geografia

respondeu ao questionário on-line. No entanto, houve uma parte apreciável que começou a

responder e abandonou quando chegou à segunda parte do instrumento, referente à formação

inicial. O motivo foi único: eram professores de Geografia, mas não habilitados na disciplina.

Observa-se na Figura 1 o quantitativo de professores que participaram e responderam o

questionário on-line.

Figura 1- Número de professores de Geografia que responderam ao questionário on-line
por habilitação - 2015

Fonte: Dados da pesquisa

Sendo assim, o tratamento dos dados coletados com o questionário on-line se deu

com o quantitativo de 33 professores habilitados em Geografia, identificados nesta pesquisa,

pela ordem de respostas, em algarismo cardinal (Professor P1, Professor P2, Professor P3,
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Professor P4, e assim por diante), com o intuito de resguardar a identificação pessoal dos

participantes3.

Uma das 37 questões relevantes do questionário on-line consistiu em saber quantos

anos tinham de experiência docente com a disciplina os professores habilitados em Geografia.

Dos 33 participantes, 15 professores afirmaram ter de zero a sete anos de experiência, o que

representa 45% dos participantes que concluíram o questionário on-line. Atente-se para a

Figura 2, que contém a representação percentual dos professores participantes por

períodos/anos.

Figura 2 - Anos de experiência docente dos participantes com a disciplina Geografia –
2015.

Fonte: Dados da pesquisa.

Assim, foram delimitados os sujeitos para realizar a solicitação do segundo

instrumento da pesquisa - a entrevista aberta, de acordo com os critérios anteriormente

mencionados: professores atuantes na disciplina de Geografia, com experiência mínima de um

e máxima de sete anos de docência e habilitados em Geografia.

A entrevista aberta (Apêndice C) consistiu de duas questões abordando os seguintes

pontos: os primeiros anos de profissão docente, a inserção profissional, as expectativas, os

anseios, as dificuldades, as conquistas em lecionar Geografia na sala de aula e a seleção de

um conteúdo geográfico que mais gostou de trabalhar. Entre os 15 professores iniciantes de

3 33 professores responderam ao questionário on-line, dentre os quais nove foram entrevistados e, destes, foram
observadas as aulas de dois. Assim, a partir da entrevista e observação os professores são identificados por
nomes fictícios.
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Geografia que responderam ao questionário on-line, foi estabelecido o contato e solicitado o

consentimento para realizar a entrevista aberta. No entanto, por motivos diversos,

relacionados à falta de tempo, disponibilidade, finalização do ano letivo, (des)interesse, dentre

outros, a utilização desse instrumento se deu junto a nove professores.

A entrevista aberta foi realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2015

em agendamento prévio com os professores estabelecendo o dia, horário e local. Somente dois

professores foram entrevistados nas dependências do Instituto de Estudos Socioambientais da

Universidade Federal de Goiás por estarem vinculados a grupos de estudos e pesquisa e por se

considerar viável o tempo e o espaço disponível para entrevistá-los. Os outros sete professores

foram entrevistados dentro do espaço escolar com o consentimento da equipe gestora.

Os professores iniciantes de Geografia participantes da entrevista aberta são

egressos de duas instituições formadoras – UFG e UEG – e atuantes em diferentes níveis e

redes de ensino da RMG e de Anápolis. O Quadro 1, apresenta um demonstrativo sobre os

professores entrevistados referentes à instituição formadora, os anos de experiência docente,

cidade em que trabalha, a rede de ensino em que atua, o nível de ensino em que leciona aulas

de Geografia e o tipo de vínculo empregatício. No intuito de garantir anonimato dos sujeitos,

os professores iniciantes de Geografia da pesquisa são identificados por nomes fictícios.

Observe o quadro:

Quadro 1 - Demonstrativo dos professores habilitados em Geografia entrevistados –
2015.

Sujeito IES
Tempo de
carreira
(em anos)

Cidade
em que
trabalha

Rede de
ensino

Nível de
ensino Tipo de vínculo

Augusto UFG 5 Goiânia Municipal E.F. II e EJA Concursado

Lúcio UFG 4 Trindade Estadual E.M. Contrato
temporário

Patrícia UFG 6 Goiânia Munc. e
Est.

E.F. II e E.M. Concursado

Beatriz UFG 6 Goiânia Munc. e
Est.

E.F. II Concursado

Vitor UEG 7 Anápolis Municipal E. F.II Concursado
Gustavo UFG 5 Goiânia Estadual E.M. Concursado

Paula UFG 5 Aparecida
de Goiânia

Estadual E.F. II e EJA Concursado

Breno UFG 4 Inhumas Municipal E.F. II e E.M. Contrato
temporário

Mateus UEG 3 Caturaí Estadual E.F. II Contrato
temporário

Fonte: Dados da pesquisa.
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Em relação ao sexo, os sujeitos entrevistados se dividem entre seis professores e três

professoras. É possível destacar no quadro que três professores (Lúcio, Breno e Mateus) estão

na condição de trabalho temporário e, devido à ausência de concurso desde 2010, os mesmos

apresentam menor tempo de experiência docente em relação aos demais. É interessante

destacar que a maioria dos entrevistados (sete) teve a formação inicial em Geografia pela

UFG, demonstrando o importante papel desempenhado por essa instituição para a atuação de

professores iniciantes no município de Goiânia e região.

Outro destaque diz respeito a duas professoras (Patrícia e Beatriz) que trabalham em

duas redes de ensino - estadual e municipal - em Goiânia. Também se destaca no Quadro 1

que os sujeitos entrevistados estão espacializados em diferentes cidades: Goiânia, Trindade,

Aparecida de Goiânia, Inhumas, Caturaí e Anápolis, e atuam em diferentes níveis de ensino

desde os anos finais do Ensino Fundamental (E.F. II) e Ensino Médio (E.M.) e, também, na

modalidade de ensino - Educação para Jovens e Adultos (EJA).

As entrevistas com os professores iniciantes de Geografia duraram em média 60

minutos. Apenas o professor Mateus foi mais conciso em seu depoimento, o que oportunizou

uma necessária intervenção da pesquisadora para instigar a coleta de mais elementos do

discurso pedagógico desse professor. Por seu turno, a professora Beatriz foi a que mais falou,

ultrapassando a média do tempo. Todas as entrevistas foram gravadas e, no instante em que

ocorriam os depoimentos, a pesquisadora registrava em caderno os elementos relevantes

apontados pelos sujeitos.

Os depoimentos foram transcritos e analisados, com o objetivo de contextualizar as

influências no discurso dos professores, considerando-se a formação, a escola e o próprio

sistema de ensino e/ou a interface entre formação e escola/sistema de ensino. Esse

instrumento permitiu aos entrevistados fazer emergir aspectos que não seriam supostamente

contemplados por um simples questionário com perguntas estruturadas ou semiestruturadas.

Pois a entrevista aberta propicia ao sujeito da pesquisa pensar e elaborar instantaneamente seu

discurso com base nos conhecimentos construídos durante a formação e atuação profissional.

Quanto a isso, faz todo sentido dizer que, mesmo que os professores iniciantes apresentem

características que os diferenciem, há elementos bastante recorrentes entre aqueles que se

encontram no início da carreira.

O terceiro e último instrumento de pesquisa utilizado com os professores iniciantes

de Geografia foi a observação de aulas. Esse instrumento foi realizado com dois professores

oriundos de contextos distintos e realidades específicas, referindo-se, respectivamente, aos
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professores Beatriz e Mateus da entrevista aberta (ver Quadro 1). Foram observadas aulas

durante os meses de maio, junho e agosto de 2016 no turno matutino, normalmente quatro

aulas por dia. Como os professores participantes trabalham em escolas e municípios diferentes,

as observações ocorreram em dias alternados.

Vale ressaltar que houve dias nos quais a pesquisadora chegava à escola e não havia

aulas em salas durante todo o período, pois havia palestras, participação em projetos da escola

e de outros professores, ensaios de quadrilha, momento cívico, dentre outras atividades

extraclasse. As aulas observadas não foram exclusivas em turma de um determinado ano

escolar. Ao contrário, observavam-se as aulas dos professores iniciantes de Geografia de

acordo com o horário preestabelecido pelas escolas.

O enfoque central das observações era o acompanhamento da prática pedagógica dos

sujeitos da pesquisa e compreender os processos de recontextualização na sala de aula,

atentando para seus discursos no que diz respeito aos seguintes aspectos: currículo, seleção de

conteúdos, conceitos e conteúdos geográficos, cotidiano do aluno, relação professor-alunos,

textos e ações didáticas, dimensões recontextualizadoras. Esses aspectos tiveram como

principal objetivo identificar até que ponto os elementos da ciência geográfica estão explícitos

ou até mesmo implícitos na prática do professor iniciante de Geografia.

A seguir, o quadro 2, apresenta um fluxograma com as etapas percorridas para a

análise dos dados produzidos com a realização da pesquisa empírica.

Quadro 2 – Etapas da pesquisa empírica

INSTRUMENTOS
DE COLETA DAS
INFORMAÇÕES

Questionário on-
line

Entrevista aberta Observação de
aulas

Dimensão
exploratória

Dimensão
investigativa dos

discursos
Imersão na prática

pedagógica

33 professores
participantes

9 professores iniciantes
de Geografia

2 professores iniciantes
de Geografia

Fonte: Elaboração da autora.
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Apresentado o percurso metodológico da pesquisa, torna-se importante, neste

momento, destacar o enunciado da tese de que, mesmo considerando-se a forte influência da

escola como marco regulatório no discurso pedagógico do professor iniciante de Geografia, a

formação inicial é dimensão constitutiva nos processos de recontextualização da prática

pedagógica. Melhor dizendo, mesmo considerando a intervenção e/ou influência de diferentes

elementos reguladores (sistema de ensino, currículo, contexto escolar, livro didático) na

prática dos professores iniciantes, a formação inicial é dimensão para ensinar Geografia.

Acredita-se que há dimensões da ciência geográfica mesmo que de forma inconsciente na

prática pedagógica do professor iniciante de Geografia.

A seguir, a figura 3 pretende demonstrar o esquema global desta pesquisa, a partir do

seu objeto de estudo.

Figura 3 – Esquema global da tese

Fonte: Elaboração da autora.
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Para tanto, a tese apresenta quatro capítulos, sendo que o primeiro traz a discussão

sobre professores iniciantes de Geografia, com o intuito de problematizar e fundamentar a

questão a ser investigada e promover uma reflexão a partir da própria trajetória profissional da

autora deste trabalho, em interlocução com os autores referenciados e os dados da pesquisa

empírica. O enfoque central dedica-se a discorrer sobre a prática pedagógica dos professores

de Geografia no início de carreira.

Na sequência, o segundo capítulo tece considerações basilares acerca da teoria de

Bernstein e seus principais modelos teóricos, com destaque para os conceitos de

recontextualização e de discurso pedagógico. No primeiro momento, faz-se necessária uma

breve discussão sobre transposição didática e a escolha pelo suporte teórico de Basil Bernstein.

Em seguida, são apresentados os principais modelos teóricos de Bernstein - Reprodução e

Transformação Cultural, e Discurso Pedagógico - assim como se ressaltam a estrutura do

conhecimento pelo discurso vertical e discurso horizontal e suas contribuições na construção

do conhecimento geográfico. E por fim, discorre-se sobre o discurso pedagógico e os

processos de recontextualização no contexto das pesquisas geográficas, em especial a

pesquisa desta tese.

O terceiro capítulo objetiva explicitar o discurso pedagógico do professor iniciante

de Geografia acerca da profissão docente no contexto de sua prática. Numa perspectiva de

como o professor entende a educação, a escola, o currículo e, logo, o ensino de Geografia.

Para tanto, busca promover uma discussão profícua sobre a teoria do currículo e, em seguida,

apresenta uma analogia entre o discurso oficial e a prática pedagógica no contexto escolar.

Na sequência, o quarto capítulo evidencia as situações da prática pedagógica no

processo de construção de uma Geografia Escolar, salientando, dentro de um contexto

recontextualizado, os conteúdos geográficos que os professores iniciantes dessa área mais

gostam de trabalhar e os processos de recontextualização dos conteúdos trabalhados nas aulas

de Geografia nas diferentes situações de práticas vivenciadas por dois professores iniciantes.

Esse capítulo presume uma reflexão sobre a influência da escola, do currículo, dos textos

didáticos, dos conteúdos geográficos e da própria ciência geográfica no discurso pedagógico

dos professores iniciantes de Geografia com base nos processos de recontextualização no

exercício da prática pedagógica.
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1 PROFESSORES INICIANTES DE GEOGRAFIA: DIMENSÕES
DESAFIADORAS DA PROFISSÃO

No primeiro capítulo detenho-me4, em um primeiro momento, em discorrer sobre

meu percurso pessoal e profissional, no intuito de salientar as origens do problema da

pesquisa e a delimitação do objeto investigado. Em seguida, enfatizo a questão investigativa

que justifica o objeto desta pesquisa, bem como apresento os aportes teóricos, referenciados

em pesquisadores que investigam e contribuem com reflexões profícuas sobre a temática

“formação e atuação dos professores iniciantes”. Nessa dimensão, apresento um esboço de

pesquisas sobre professores iniciantes e sobre o que elas dizem a respeito da formação inicial.

Por conseguinte, problematizo tensões, necessidades e aprendizagens dos professores

iniciantes de Geografia, fazendo uma interlocução com os dados obtidos na pesquisa empírica.

1.1 Início da carreira docente: reflexão sobre os percursos formativos da trajetória
pessoal e profissional

Proponho-me, nesta seção, fazer um resgate memorial na tentativa de descrever as

experiências, as inquietações, as (in) certezas da profissão docente, tanto como professora na

Educação Básica quanto no Ensino Superior, com destaque para os primeiros anos de

docência. Na verdade, escrever este texto vislumbra a reflexão e a identificação dos processos

de recontextualização de minha vida pessoal e profissional, tomada por uma trajetória que

permitiu construir uma identidade profissional vinculada ao que fui e sou enquanto pessoa e

professora de Geografia.

Como diz Nóvoa (2000) “é impossível separar o eu profissional do eu pessoal”

(p.17). Trata-se de trazer para o presente todo um percurso somado à escolha pela docência,

opção pelo curso de licenciatura em Geografia, o ingresso na atividade profissional e as

diferentes situações experimentadas no início de carreira, além de meu percurso no mestrado,

que deixaram muitas recordações e marcas na prática docente. Eis aqui o meu discurso!

Pelo memorial, acredito ser importante retornar os principais acontecimentos ao

longo da minha trajetória de formação e atuação profissional, no intuito de refletir sobre o

tema da investigação e também compreender os dados coletados junto aos sujeitos desta

pesquisa - professores iniciantes de Geografia. No entanto, deixo evidente que não é fácil

4 Por referir-se a meu percurso formativo da trajetória profissional, a narrativa será na primeira pessoa
do singular.
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falar de si mesmo para o outro. Há momentos em que, ao desvelar os acontecimentos, fico

parada, pensativa e sinto-me engasgada com as diferentes situações e recontextualizações que

enfrentei para chegar ao contexto em que me encontro agora.

Um questionamento imediato faz-se necessário: por que sou professora de Geografia?

Acredito que a escolha pela docência foi por influência materna; minha mãe sempre dizia que,

devido a nossas condições de vida, seria melhor seguir a profissão de professora, por

considerar ser esta uma profissão para a qual nunca iria faltar emprego. Por isso, eu tinha que

estudar, me formar, ser professora, ser aprovada em um concurso para, depois, pensar nos

demais desfrutos da vida (namoro, vida social, casamento, ter filhos). Diante desse fato,

outros questionamentos advêm: como aprendi a ser professora de Geografia? Como foi

construído esse processo de identidade profissional que reconheço em mim - ser professora de

Geografia?

A opção pela licenciatura em Geografia também acabou sendo uma influência

materna, pois, devido à minha pouca idade (16 anos) não sabia ao certo o que era faculdade,

qual a melhor opção de curso. Além disso, minha mãe iria fazer o vestibular comigo para

estudarmos juntas. Eu, na verdade, queria ser professora; isso já estava posto, mas tinha

grande afinidade com a Matemática e grande estima pela professora dessa disciplina. No

entanto, como morávamos em Itaberaí/GO, o município mais próximo para estudar era a

cidade de Goiás, na Faculdade de Filosofia Cora Coralina, que ofertava somente os cursos de

Letras, História e Geografia.

Dentre esses cursos, penso que se fosse por minha escolha, teria optado pelo curso de

Letras, pois gostava muito de Inglês, mas a minha mãe disse que não poderia fazer esse curso,

porque ela não sabia nem escrever o numeral “um” em inglês. Já do curso de História, ela

dizia não gostar. Sendo assim, fizemos o vestibular para o curso de Geografia, porque iríamos

viajar bastante e eu iria gostar muito, era “a minha cara”. E qual foi o resultado do vestibular?

Eu fui aprovada e minha mãe reprovada. Fiquei triste, chorei muito... Queria desistir e esperar

o próximo ano para tentarmos juntas de novo. Mamãe não aceitou!

A partir de então, foram quatro anos dedicados à formação inicial (1996-1999). Tive

um bom desenvolvimento durante o curso, participava dos trabalhos de campo, dos eventos

científicos, à medida que as condições financeiras permitiam. O estágio foi um momento

marcante na minha formação, devido ao fato de aproximar- me das escolas na condição de

futura professora. Isso dava uma sensação de medo e, ao mesmo tempo, gerava expectativas,

por considerar que se tratava da profissão que pretendia exercer.
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Recordo-me de realizar as atividades de estágio na cidade em que morava, já que o

professor orientador permitia que fizéssemos o estágio fora da cidade sede da UEG. O estágio

se deu a partir da segunda metade do curso de Geografia e o primeiro ano foi concretizado em

uma escola na qual minha madrinha era professora de Geografia, o que tornou mais promissor

esse momento do percurso formativo, pois tínhamos contato dentro e fora da escola, tendo ela

sido uma professora que contribuiu para novas aprendizagens em sala de aula. Isso fazia com

que eu tivesse mais segurança e liberdade para propor atividades, à medida que contava com

seu apoio.

No segundo e último ano do estágio, eu havia conseguido um emprego. Fui admitida

para trabalhar em um laboratório de análises clínicas e, no começo, contava com o apoio da

colega de trabalho e do próprio patrão. Assim, saía sempre à tarde para ir à escola campo.

Porém, vieram algumas restrições: nem sempre tinha tempo disponível para estudar os textos

das disciplinas da universidade; a colega do laboratório começou a reclamar, estabelecendo

um ambiente de trabalho desagradável e eu não estava conseguindo conciliar bem os estudos,

o trabalho, as atividades domésticas, a realização do estágio e a produção da monografia.

Diante isso, minha mãe interveio novamente, para que eu deixasse o emprego,

afirmando que eu teria muito tempo para trabalhar, mas naquele período era preciso me

dedicar e finalizar os estudos. E assim o fiz. Lembro-me de que a aula avaliada pelo professor

orientador de estágio me causou enorme apreensão. No entanto, a equipe gestora e os alunos

colaboraram para a realização e, de fato, não me recordo ao certo o conteúdo geográfico

trabalhado, mas obtive um desempenho aceitável. Porém, reconhecia as dificuldades de

recontextualização em trabalhar a geografia dos continentes e seus elementos físico-naturais

numa dimensão pedagógica, pois não estudávamos isso na universidade.

Concluí o curso no tempo previsto e, na condição de recém-formada, o objetivo era

continuar meus estudos, fazer um curso de especialização, mas essa oportunidade havia

somente em Goiânia (GO) na Universidade Federal de Goiás (UFG). Então, mudei-me para

Inhumas (GO), preenchi um formulário de currículo e levei a duas escolas privadas. A

coordenação de uma delas entrou em contato imediato, pois era o primeiro ano de

funcionamento da instituição e prezava por ter professores habilitados em suas respectivas

áreas.

Assumi oito turmas dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na

função de professora de Geografia. Foi impactante fazer parte do cotidiano da escola, dar

conta de atender a suas demandas e promover a mediação na construção do conhecimento
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para a concretização da Geografia Escolar. No início de carreira, tinha habilitação para

exercer tal função, mas não tinha a experiência exigida e ainda possuía pouco conhecimento

dos conteúdos geográficos. Isso permite uma indagação para esta tese: Até que ponto a

formação inicial é fundante no discurso pedagógico do professor?

Assim que se iniciou o ano letivo (2000), a coordenadora pedagógica enfatizou que

adorava os conteúdos de Geografia da 5ª Série (atualmente, 6º Ano)5 e pediu-me para explicar

como ocorriam os solstícios e os equinócios no hemisfério sul. Eu não soube explicar. Não

esqueço esse episódio! Fiquei envergonhada. Chegando em casa, fui pesquisar nos livros

didáticos sobre o assunto. Na verdade, os conteúdos de Geografia eram primeiramente

estudados em diferentes fontes (livros didáticos, enciclopédias, revistas e jornais) para

posteriormente serem trabalhados (recontextualizados) na sala de aula. Faça-se uma ressalva:

a de que nessa época era bem restrito o acesso à internet.

Diante disso, tenho dúvidas se aprendi a ser professora de Geografia na graduação.

Ao certo, não sei! No entanto, essas situações exigiam toda uma sondagem da formação

inicial, a necessidade de dar continuidade aos estudos, encarar o trabalho docente com

dedicação, esforço, reflexão, persistência e contar com apoio da gestão escolar. Tudo isso foi

fundamental para meu prosseguimento na profissão docente.

Em 2002, ingressei na UEG - Câmpus Inhumas - como professora em contrato

temporário, para lecionar a disciplina Prática de Ensino no curso de Licenciatura Plena

Parcelada em Geografia6, para uma turma de 42 alunos-professores da rede estadual de ensino.

O fato de ter lecionado dois anos na Educação básica e cursado a Especialização sobre o

Ensino e a Pesquisa em Geografia do Brasil na Universidade Federal de Goiás (UFG), no ano

de 2000, deram-me certa segurança para aceitar o desafio da docência no Ensino Superior.

No ano de 2003, fui trabalhar em mais uma escola privada. Nesse tempo, a referida

instituição educacional era considerada a de melhor ensino da cidade e se equiparava às

principais escolas de Goiânia. O diretor era muito exigente e impetuoso; estabelecia diálogo

restrito com os professores e exigia um ensino pautado em conteúdos, tendo o livro didático

5A aprovação da lei 11.274, em fevereiro de 2006, muda a duração do ensino fundamental de oito para
nove anos, transformando o último ano da educação infantil no primeiro ano do ensino fundamental e
se estende até ao nono ano.

6 Trata-se de Projeto emergencial, iniciado em 1999, tendo em vista qualificar profissionais da
educação do estado de Goiás que atuavam na Educação Básica e atender à exigência da LDB.
Atendendo a esse requisito, a UEG assinou convênio com a Associação Goiana dos Municípios e a
Secretaria Estadual de Educação o que deu origem ao programa Universidade para os Trabalhadores
de Educação.
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como principal instrumento pedagógico. Guardo nas lembranças a estrutura da sala de aula:

não tinha mesa nem cadeira para o professor; havia apenas uma escrivaninha, para apoiar o

material, com uma gaveta onde se colocavam o giz e o apagador. Ele sempre dizia que o bom

professor é aquele que sabe dominar o conteúdo com cuspe e giz. Eu trabalhava todos os

conteúdos previstos nos livros didáticos, da primeira à última página, pois a coordenação

pedagógica e, até mesmo, os pais acompanhavam sua utilização, pois custavam caro.

Essa experiência - então desafiadora - me permite hoje ponderar o quanto foi

opressora. O trabalho exigia o cumprimento de prazos, regras e normas (discurso pedagógico

oficial) sem admissão de erros ou falhas. Os horários de aula eram estabelecidos e cumpridos

minuto a minuto. Até hoje sonho dando aulas nessa escola em meio a apuros por chegar

atrasada, a entrada eletrônica travada, de não saber onde está o jaleco, em qual turma é minha

aula, procurar o horário de aula fixado no mural e não encontrar, sair da sala de professores às

pressas e dar de frente com o diretor. Um pesadelo!

Com muitas situações eu não concordava, mas também não me impunha, pois

considerava realização profissional ter as competências aceitáveis para trabalhar naquela

escola. Com o tempo, fui dominando cada vez mais os conteúdos geográficos, sempre

entregando o material (provas, atividades, diários) no tempo hábil, participava ativamente das

reuniões e conselhos de classe. Tudo isso me garantiu credibilidade junto à gestão e com os

próprios alunos, permitindo certo reconhecimento e valorização enquanto professora de

Geografia. Assim, fui introduzindo outras concepções no ensino de Geografia, partindo do

espaço de vivência do aluno, instigando-o a pensar, conhecer e refletir sobre o mundo e suas

diferentes contradições e que a Geografia era muito mais do que um amontoado de conteúdos.

Sempre tive a pretensão em despertar nos alunos o olhar geográfico sobre o que vemos e

somos a partir do diálogo e da problematização. Isso é recontextualização!

Em seguida, vieram as aprovações nos concursos públicos da rede estadual (2004) e

da rede municipal (2006) para atuar na Educação Básica, designadamente nos anos finais do

Ensino Fundamental. Deparei-me com um contexto de reclamações e insatisfações

profissionais nas escolas públicas, principalmente relacionadas à remuneração, à jornada, à

indisciplina e às condições de trabalho. No entanto, pelo fato de já ser professora de Geografia

nas instituições privadas e trabalhar na universidade, senti outros impactos: adequar-me a essa

outra realidade e tentar, por meio das minhas aulas, que buscavam demonstrar realização

profissional, ser um diferencial para os colegas de trabalho assim como para os alunos da

escola.
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Minha responsabilidade aumentava, também, devido ao fato de muitos colegas de

trabalho, a exemplo da diretora, terem sido meus alunos na UEG e, naquele momento, nos

tornamos profissionais da mesma instituição educacional. Éramos três professoras de

Geografia e, de início, me ofereceram as turmas de 8ª Série (9º ano, hoje) por se tratar de

alunos de maior faixa etária e nível mais elevado de criticidade e, também, pela complexidade

dos conteúdos, envolvendo principalmente a globalização e a geografia dos continentes.

De certo modo, essa ‘imposição’ foi aceita por mim passivamente, embora as

justificativas assinaladas não convergissem com minha concepção, por considerar que as

turmas de 5ª Série (6º ano, hoje) eram mais complexas. Isso se devia ao fato de os alunos

estarem adaptando-se a uma nova escola, agora com vários professores e múltiplos conteúdos.

Sinceramente, sempre considerei que trabalhar os conteúdos cartográficos com os alunos de 5ª

série não era tarefa fácil.

Com as turmas de 8ª Série (9º ano, agora), quanto mais problematizador fosse o

tratamento dos conteúdos geográficos, maior era a participação e envolvimento dos alunos. A

relação afetiva e dialógica com os alunos permitiu maior aproximação entre professora e

alunos (classificação forte e enquadramento fraco) e, sempre que tinha oportunidade, eu

falava sobre minha trajetória de vida pessoal e profissional, proferindo palavras de incentivo e

sobre a importância dos estudos, em especial os de Geografia. Rememoro um dia em que

estava abordando o conteúdo sobre as empresas multinacionais e questionava os alunos sobre

a importância de estudar esse conteúdo - o que eles já sabiam - e indagava se percebiam no

cotidiano a presença e consumo dos produtos dessas empresas. Em seguida, os alunos foram

fazendo seus depoimentos (discurso horizontal) e eu fui situando esse conteúdo no contexto

da globalização (discurso vertical) e, juntos, sistematizamos o nome de algumas das principais

empresas multinacionais.

Posteriormente, escrevi no quadro uma paródia a partir da letra do Hino Nacional,

destacando o nome das empresas, e pedi aos alunos para ficarmos de pé e cantarmos a música.

Nesse instante, a diretora chegou à porta da sala de aula pra conferir o que estava acontecendo

e ficou surpresa pela diferente linguagem utilizada e pela participação dos alunos. Ao

descrever essa simples aula, neste momento, posso refletir o motivo de ter chamado a atenção

dos alunos, pois a mediação feita contribuiu para estabelecer aquele estudo para a vida

cotidiana (aprendizagem significativa), pois, embora muitos dos produtos ofertados no

mercado e consumidos pelos alunos saíssem das empresas abordadas na atividade, os

estudantes sequer sabiam se eram de uma empresa estrangeira ou nacional. Alguns ficaram
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perplexos quando disse que a empresa matriz do Carrefour não era nacional e um aluno

chegou a confessar que pensava ser de Goiânia.

Essa ação didática relatada presume que os conhecimentos específicos e pedagógicos

adquiridos na universidade foram importantes para esses primeiros anos da profissão docente.

Relembro o quanto as aulas de Cartografia foram importantes para a leitura e interpretação de

mapas temáticos. Não me esqueço dos estudos sobre agroindústria nas áreas do Cerrado e,

também, das inesquecíveis aulas de trabalho de campo para melhor compreensão dos temas

tratados na Geomorfologia. Esses elementos e outros não explicitados permitiram

conhecimento da ciência geográfica e que na escola ocorrem processos de recontextualização

durante a realização da Geografia escolar.

Portanto, a experiência nas escolas públicas estaduais e municipais propiciou uma

relação mais afetiva e dialógica com os alunos se comparados aos das escolas privadas.

Ensinar Geografia tinha mais significado para os alunos da rede pública, pois os alunos das

escolas particulares se preocupavam em saber conteúdos e passar no vestibular, e não davam

tamanha importância a correlacioná-los com a vida para a compreensão dos fenômenos

geográficos. Assim, a minha prática pedagógica acabava sendo influenciada pelo contexto de

cada escola.

Em contrapartida, o contexto das reclamações e insatisfações profissionais dos

colegas de trabalho na rede pública poderia estar vinculado às justificativas esporádicas de

alguns professores em função de suas práticas tradicionais e discursos naturalizados:

trabalhavam com carga horária máxima (60 horas/aula) para ter um melhor salário; porém, a

jornada intensa os sobrecarregava e fazia que não tivessem tempo para preparar melhor suas

aulas, o que nem sempre compensava, devido à indisciplina dos alunos que atrapalhava o

andamento das atividades. Na rede privada, os professores eram cientes de suas obrigações e

tinham outros horizontes a alcançar e, portanto, a formação continuada tornava-se basilar.

Em 2010, por meio do concurso na UEG, fui efetivada como professora na área de

Práticas, Estágios e Didáticas no curso de Licenciatura em Geografia no Câmpus Porangatu.

Embora eu já tivesse trabalhado no Ensino Superior, o contexto era diferente; era outra

realidade, outra cidade, outras pessoas, outras recontextualizações... Estava diante de um

universo acadêmico com cursos regulares, alunos jovens e professores diversos (efetivos,

contratos temporários, receptivos, indiferentes, mobilizadores, inertes, passivos). É

interessante ressaltar que o fato de ter sido aprovada no concurso dava a entender para os

demais profissionais que eu teria todo conhecimento e competências suficientes para trabalhar
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na instituição e não necessitaria de nenhum apoio por parte da gestão e de outros professores

mais experientes.

Passei por situações adversas, pois o curso estava recebendo professores efetivos de

diferentes lugares do estado de Goiás e do Brasil, em um contexto marcado pelo trabalho

temporário de muitos outros professores, moradores do município e da região. A coordenação

e direção institucional tentaram de todas as formas organizar a carga horária dos professores

efetivos sem precisar dispensar os professores de contrato, pois os mesmos eram importantes

para a instituição e já tinham muitos anos dedicados aos cursos. Além disso, a coordenação

tinha a experiência de que, quando terminasse o estágio probatório dos professores efetivos, a

maioria deles pede transferência e esvazia o curso, levando à necessidade de novos contratos.

Devido a minha área de atuação, eu não sabia se iria trabalhar no 3º ano ou no último

ano do curso de Geografia. Uma professora efetiva prestes a se aposentar ofereceu parceria

para trabalharmos com os licenciandos do 4º ano, o que aceitei. Essa foi e é pessoa por quem

tenho grande estima e a quem sou agradecida por seus ensinamentos, diálogos e amizade.

Trabalhávamos Prática de Ensino em Geografia e o Estágio Curricular Supervisionado com os

estagiários atuando no Ensino Médio. Apesar do pouco vínculo com os colegas de trabalho e

relações escassas, fui estabelecendo amizade com os alunos, mostrando minha dedicação à

docência.

Ao fazer este relato agora, internalizo que eu estava (ou ainda estou?) numa condição

de professora (re)iniciante, era como se fosse a primeira vez... revivendo a fase inicial da

carreira. Tive que aprender a lidar com a estrutura organizacional, adequar-me às exigências

burocráticas, refletir sobre as demandas e os desafios da formação do professor de Geografia,

promover discussões teórico- metodológicas fundamentadas na produção e na (re)elaboração

do conhecimento científico.

As diferentes aprendizagens construídas durante esse percurso formativo e

profissional foram basilares nas orientações do estágio e a experiência nas escolas públicas

me ajudou a promover com os estagiários projetos de intervenção em parcerias com as escolas

e professores de Geografia. Cabe uma ressalva importante: determinados conteúdos

provocavam receio nos estagiários, principalmente os referentes à Cartografia. Isso provocou

um olhar investigativo mais aguçado na tentativa de compreender em que medida as

atividades do estágio potencializam os conhecimentos teóricos estudados durante a formação

inicial para a construção da Geografia Escolar como possibilidade de uma relação intrínseca

entre universidade e escola.



35

Em virtude dessas inquietações, tive o interesse de retomar meus estudos, fazendo o

mestrado (2012-2014) no Programa de Pós-Graduação em Geografia na UFG, com o objetivo

de aprimorar os conhecimentos específicos e didático-pedagógicos e ampliar as investigações

científicas como pesquisadora. A dissertação intitulada O Estágio na formação do professor

de Geografia: relação universidade e escola teve como objetivo principal compreender o

estágio no processo de formação do professor de Geografia, tendo como elemento norteador a

relação essas duas instituições educacionais.

É interessante salientar que o estágio foi considerado momento marcante em minha

formação acadêmica, - fato relatado anteriormente - e isso se tornou um dos motivos para o

desenvolvimento da pesquisa de mestrado, tanto como pela experiência impactante que tive

quando fiz o estágio no curso de licenciatura em Geografia quanto por ser professora

orientadora de Estágio Curricular Supervisionado na Universidade Estadual de Goiás

(UEG - Câmpus Porangatu).

Para tanto, na pesquisa de mestrado acompanhei o estágio realizado a partir da

segunda metade do curso de Geografia com uma turma constituída por vinte e dois sujeitos da

pesquisa e analisei cinco narrativas solicitadas aos estagiários e seus respectivos diários de

campo. Os depoimentos possibilitaram evidenciar os limites a serem enfrentados e os avanços

já conquistados na relação universidade e escola, que ainda está longe de ser a ideal, pois há a

necessidade de que o estágio deixe de ser visto apenas como obrigatório e burocrático e passe

a ser entendido como momento essencial da formação docente.

Numa síntese dos resultados, a pesquisa realizada permitiu evidenciar situações em

que a equipe gestora não apoiou a realização de algumas atividades (projetos de ensino) e a

ausência do professor supervisor em sala de aula dificultou a execução do planejamento de

ensino, bem como dificuldades relacionadas ao fato de os estagiários terem que ministrar

aulas, assumir a condição de futuros professores e lidar com a realidade escolar. Além do

mais, houve licenciandos que, por serem trabalhadores, tiveram que conciliar o estágio com o

trabalho e a universidade.

Cumpre ainda demonstrar o fato de que houve estagiários que consideraram

burocrático o estágio, resumido a fichas e relatórios a serem preenchidos e assinados. A

pesquisa também promoveu uma discussão sobre o papel dos conteúdos enquanto

pontencializadores e/ou limitantes da relação universidade e escola. Porém, a indisciplina, o

desinteresse e a desmotivação dos alunos, a falta de material didático, a dificuldade de
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conciliar o estágio com o trabalho e a formação docente insuficiente dos estagiários foram

fatores limitantes da relação universidade e escola.

Diante dos resultados, constatei que precisava repensar os fundamentos

teórico-metodológicos e levantar propostas de encaminhamentos para a aproximação

universidade e escola na construção da Geografia Escolar, fundamentadas, entre outros, no

planejamento de ensino, no papel dos professores orientadores e dos professores supervisores

de estágio e no papel dos conteúdos geográficos. Assim, no doutoramento direcionei o olhar

investigativo para a atuação dos professores que tendo concluído a graduação há pouco tempo,

ingressaram na profissão, no intuito de, tendo por referência sua formação inicial,

compreender como ocorrem os processos de recontextualização da prática pedagógica dos

professores iniciantes de Geografia.

A busca por essa compreensão foi fundamentada em disciplinas cursadas, leituras e

discussões nos grupos de estudo e pesquisa, em encontros regulares de orientação, na

participação em eventos científicos, em leituras e reflexões com teóricos, no silêncio da minha

sala de estudos e na realização do doutorado sanduíche. E é sobre essa valiosa experiência que

oferto as próximas linhas por considerá-la um momento único vivido. É importante

mencionar que, no decorrer desse conciso discurso narrativo sobre minha trajetória pessoal e

profissional, notam-se palavras entre parênteses e outras mencionadas frequentemente, tais

como: recontextualização, discurso pedagógico, discurso vertical e horizontal, classificação,

enquadramento. Estas constituem o arcabouço das teorizações de Basil Bernstein que, por sua

vez, fundam o suporte teórico deste trabalho.

A busca incansável pelo entendimento da teoria bernsteiniana proporcionou a

viabilização de um intercâmbio na Universidade de Lisboa, Portugal, sob a supervisão das

professoras Ana Maria Morais, cujo orientador de doutorado foi Basil Bernstein, e Isabel

Pestana Neves. Suas pesquisas fundamentam-se, numa perspectiva sociológica, na análise da

educação tendo como base o modelo do discurso pedagógico (ênfase a ser dada no segundo

capítulo). Ambas são autoras de vários artigos e livros, orientadoras de teses e dissertações

com base na teoria de Bernstein.

No primeiro momento, foi realizado o contato por e-mail e Skype com a professora

Ana Maria, porque considerei que as contribuições das pesquisas por ela realizadas

perpassavam a construção deste trabalho, buscando atribuir sentido às opções em termos de

debates realizados e análise dos dados. No decurso do exame de qualificação, a banca sugeriu

o intercâmbio como possibilidade em aprofundar os conhecimentos sobre a teoria de
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Bernstein, recomendação já dada pelo orientador desta tese. Assim, aceitei esse grande

desafio!

Desafio marcado por diferentes fatores. A priori, por deixar minha família (esposo e

filha, pais e outros entes queridos) e, em seguida, por não ter bolsa de estudos, não conhecer

outro país e ir sozinha desbravar terras lusitanas. Confesso a incessante vontade de desistir,

mas, ao mesmo tempo, a adrenalina em realizar o doutorado sanduíche. Fato consumado

durante os meses de outubro e novembro de 2016, marcado por aprendizados, encontros e

frustações.

Entre as principais atividades realizadas em Portugal, destacam-se as reuniões

periódicas com as professoras para discussão sobre a teoria de Bernstein; participação e

apresentação oral no evento “A Geografia na construção do mundo desejado” realizado em

Porto; visita a quatro escolas secundárias de Lisboa; participação no Colóquio Delfim Santos,

no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa; atividades do projeto “Nós Propomos!”

sob coordenação do Prof. Dr. Sergio Claudino Loureiro Nunes; participação das aulas de

Didática de Geografia ministradas pelo Prof. Dr. Herculano Cachinho no mestrado ofertado

pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT).

Essas e outras atividades realizadas durante o doutorado sanduíche foram

elementares e inesquecíveis para a minha formação pessoal, acadêmica e profissional. E ao

descrevê-las, resumidamente, perpassa um turbilhão de lembranças e emoções vividas que me

permite dizer que valeram demais e reverberam na concretização deste trabalho.

Este prelúdio foi elaborado a partir das reflexões que fizeram e ainda fazem parte da

minha trajetória pessoal e profissional iniciada há mais de quinze anos, embora, durante esse

período, eu tenha iniciado várias vezes o exercício docente em diferentes escolas (públicas

e/ou privadas) e em diferentes níveis de ensino (Ensino Fundamental II, Ensino Médio,

Ensino Superior) com modalidades diversas (ensino regular, EJA, curso pré-vestibular).

Hoje compreendo que os primeiros anos de docência foram fundamentais para meu

desenvolvimento pessoal e profissional, marcado pelos desafios e reconhecimentos,

aceitações e opressões, parcerias e divergências, conquistas e renúncias devido às diferentes

experiências da sala de aula, das quais a formação inicial e continuada foram, e continuam

sendo, basilares nesse processo formativo que não findará com o doutoramento. Por essa

razão, concordo com Cunha (2004), para quem o exercício da prática docente é sempre

processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas experiências, novo contexto,
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tempo, lugar, novas informações, sentimentos e interações, ao ponto de afirmar que a

formação está indissociavelmente ligada às experiências de vida.

Essa breve narrativa buscou construir uma reflexão acerca dos primeiros anos de

profissão docente a partir do meu percurso pessoal e profissional com o intuito de

problematizar a questão investigativa desta pesquisa, assim como estabelecer um elo com o

momento atual. Também procurou justificar os motivos pelo qual tive afinco em investigar

professores iniciantes de Geografia, pois os acontecimentos, as ações, os posicionamentos, os

(des)contentamentos foram imprescindíveis para delimitar o objeto de estudo. Concordo com

Goodson (2000), quando afirma que

As experiências de vida e o ambiente sociocultural são obviamente
ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu. De acordo com o
‘quanto’ investigamos o nosso ‘eu’ no nosso ensino, na nossa experiência e no nosso
ambiente sociocultural, assim concebemos a nossa prática. (p. 71-72 - Grifado no
original)

As experiências, as inquietações, as (in)certezas vivenciadas nos percursos

formativos da minha trajetória evidenciam as convergências e tensões refletidas e tratadas

nesta tese, cujo objeto de investigação trata-se de professores iniciantes de Geografia, que

promove uma discussão sobre o exercício da prática pedagógica nos primeiros anos de

carreira, tendo como um dos elementos constituintes a formação inicial.

Outro motivo refere-se à pesquisa de mestrado, que, como foi descrito, teve como

objeto de estudo o estágio, o que despertou em mim a importância de estabelecer ligações

diretas com a iniciação profissional. Melhor dizendo, tinha uma inquietação para compreender

as necessidades formativas do egresso ao terminar o curso de formação inicial e como são

estas recontextualizadas ao ingressar na profissão docente. E indago: Como o professor

iniciante recontextualiza o que aprendeu no curso de Geografia para atuar na prática da sala

de aula? Que desafios esse professor enfrenta ao entrar na sala de aula?

Nessa perspectiva, considero que a interlocução com os aportes teóricos juntamente

com os questionamentos realizados pode possibilitar a delineação de caminhos para possíveis

respostas e posicionamentos em relação à problemática levantada. Por essa razão, no próximo

item busco dar continuidade a essa discussão sobre o exercício da docência, tendo como

referência a formação inicial.
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1.2 Entrando na sala de aula: desafios do professor iniciante de Geografia

No estudo bibliográfico realizado, constata-se que há poucos trabalhos com a

temática professores iniciantes e, principalmente, na área de Geografia. No entanto, esta

pesquisa, diretamente centrada na formação e na prática pedagógica do professor iniciante de

Geografia, busca dialogar com os referenciais teóricos representados pelos seguintes autores:

Callai (2015); Cavalcanti (1998; 2008; 2012); Garcia (1999); Giovanni & Marin (2014);

Guarnieri (2005); Guimarães (2015); Nono (2011).

O primeiro momento em que o docente em início de carreira entra na sala de aula na

condição de professor responsável pelas aulas de Geografia na instituição escolar perpassa

diferentes reações. Acredita-se que, ao adentrar a escola e a sala, um curta-metragem é

editado. Imagine uma dessas reações: entrando na sala de aula pela primeira vez, o professor

reporta em prazo de segundos uma experiência de vida acumulada enquanto aluno na escola

de Educação Básica, o momento da escolha pelo curso de Geografia e todo o caminho

percorrido para concluir o Ensino Superior e, depois de habilitado, vêm as provações para a

inserção profissional e, subsequentemente, depara-se com os alunos “esperando-o” para

iniciar a aula.

Mesmo sendo esse um cenário fictício e considerando realidades distintas

vivenciadas pelos professores iniciantes de Geografia, há elementos bastante recorrentes para

aqueles que se encontram no início da carreira ou para aqueles que já vivenciaram os

primeiros anos de docência. Por um instante, cada um poderia ver-se protagonista desse

curta-metragem. Huberman (2000) faz uma importante nota de que “o desenvolvimento de

uma carreira é, assim, um processo e não uma série de acontecimentos. Para alguns, este

processo pode parecer linear, mas, para outros, há patamares, regressões, becos sem saída,

momentos de arranque, descontinuidade” (p.38). Mesmo considerando o desenvolvimento da

carreira um processo, acredita-se que, a partir do instante em que o professor iniciante entra

na sala de aula numa condição formalizada institucionalmente, este vive uma experiência que

se diferencia de qualquer outro momento7.

Entretanto, o início da carreira docente é uma das fases do processo de

desenvolvimento profissional. Vale destacar que, nesta pesquisa, são considerados professores

iniciantes de Geografia aqueles profissionais que estão nos primeiros anos de sua atuação

docente, habilitados em Geografia, e que trazem consigo os percursos formativos que

7 Refere-se aqui aos casos de professores que realizaram substituição esporádica ou o estágio.
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compõem a trajetória pessoal e profissional dos sujeitos. É quando edifica as bases sobre as

quais podem consolidar sua prática pedagógica, construir sua identidade docente,

reconhecer-se como profissional e dar continuidade a seu processo de formação. De acordo

com Guimarães (2015),

A formação ocorre de maneira ininterrupta ao longo da vida profissional e,
seguramente, não termina com a formação na graduação, que é a inicial, ou em
cursos posteriores. Também não se circunscreve unicamente ao espaço escolar e
acadêmico. Os docentes se formam em diferentes lugares, nos diversos contextos
com que se vinculam e nos quais constroem suas experiências e seus saberes.
(GUIMARÃES, 2015, p. 56)

Assim, faz todo sentido dizer que, nos primeiros anos de docência, os professores

iniciantes de Geografia deparam-se com um conjunto de situações, preocupações, alegrias,

anseios, dificuldades e conquistas nas diferentes instâncias intraescolares ou extraescolares

que constituem uma realidade no início de carreira. De acordo com Pepe (2014), referindo-se

ao professor iniciante,

Os estudos sobre essa temática afirmam que o início da carreira apresenta
peculiaridades, dilemas e dificuldades, pois o professor iniciante geralmente está
inseguro e ansioso, absorvido pelas inúmeras informações que lhe chegam, assim
como pela visualização da escola e a relação com os alunos (assumindo, geralmente,
as salas mais complicadas); o contato com os outros docentes (que normalmente se
negam a colaborar e apoiar os professores menos experientes); tem que dar conta de
questões burocráticas da sala de aula, como preencher o diário de classe ou planejar
sua aula; dentre outras tantas tarefas, passando por um aumento do estresse no
primeiro ano de docência; sendo cobrados, por parte da escola, com as mesmas
exigências que os professores mais antigos; tendo pouco apoio do ensino superior
nessa fase de transição de aluno para recém-professor. (p. 95).

Nessa incursão, na tentativa de elucidar as peculiaridades, dilemas e dificuldades

observadas pela autora, julga-se que estas estejam (in)diretamente relacionadas a questões

pessoais, à relação cotidiana com os alunos e com os pares, ao tipo de vínculo empregatício,

desprestígio da profissão e da carreira, falta de experiência, sobrecarga de trabalho,

infraestrutura da escola, ambiente escolar não satisfatório, número de alunos na sala, currículo,

condições de trabalho, atuação da gestão escolar, estrutura organizacional, participação dos

pais, projetos pedagógicos, políticas públicas educacionais, dentre outros, que podem ser

atribuídos neste texto como principais desafios dos professores iniciantes de Geografia.

Pelo breve memorial descrito pela pesquisadora no item 1.1, é possível identificar

algumas dessas situações experienciadas no início da carreira docente que se tornaram

desafios a serem enfrentados. Entre elas, destacam-se duas a priori, apesar de um desafio ser

consequente de outro ou reflexo para eminência de outro desafio. A primeira foi referente à
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falta de experiência no início da docência; a inexperiência de lidar com os alunos,

principalmente com a questão da (in)disciplina e envolvimento nas aulas. Encaminhar uma

aula propositiva e dialogada com os alunos, selecionar os conteúdos geográficos partindo do

cotidiano dos alunos e trabalhando com a formação de conceitos, elaborar atividades

avaliativas (testes e provas), preencher diários e dentre outros, provocaram insegurança,

estresse, medo de não se conseguir executar as tarefas incumbidas ao professor.

O segundo principal desafio refere-se ao ambiente escolar não satisfatório ao

exercício da profissão. Ao ingressar nas escolas públicas, a relação com os pares era marcada

pelo descrédito da profissão, com colegas de trabalho que viviam reclamando e insatisfeitos

com a gestão escolar e com o próprio sistema de ensino. Consideravam que os baixos salários

não condizentes com a profissão os obrigavam a uma sobrecarga de trabalho, pois assumiam

muitas aulas em várias turmas e diferentes turnos (matutino, vespertino e/ou noturno),

lecionando em duas ou mais escolas.

Sendo assim, a pesquisadora, no início de sua carreira, enfrentou mensagens

desestimuladoras, preconceituosas e de desprestígio em relação à profissão docente pelos

professores mais experientes. Furlan (2014), em sua pesquisa de tese sobre os processos de

socialização profissional, indica que as relações pessoais e profissionais se refletem

diretamente no trabalho dos iniciantes, determinando inclusive aspectos que podem levar ao

sucesso ou fracasso dos iniciantes na profissão.

Sob tal enfoque, em entrevista aberta realizada com nove professores iniciantes de

Geografia, a primeira pergunta fazia referência às dificuldades e/ou desafios enfrentados nos

primeiros anos de profissão docente lecionando Geografia na sala de aula e os depoimentos

evidenciam os principais desafios quando ingressaram na escola pela primeira vez. A

professora Patrícia, por exemplo, teve uma experiência inicial como contrato temporário e

deparou-se com um contexto marcado pela indisciplina dos alunos. Atente-se para o

depoimento a seguir:

A primeira experiência que eu tive foi numa escola [...], fiquei quatro
meses de contrato, no Estado. Foi bastante difícil porque a escola
tinha um contexto de indisciplina muito grande e a maior parte dos
professores não conseguiam concluir uma aula. E eu, com aquele
anseio de querer ensinar Geografia para todo mundo, eu fui frustrada
nesse primeiro momento porque não se conseguia nenhuma atividade,
nem completar uma aula de 20 minutos era possível. (Professora
Patrícia)
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Giovanni e Guarnieri (2014), em pesquisas sobre professores iniciantes por eles

desenvolvidas, traçaram as principais características, e dificuldades no início de carreira e

uma delas é que “os iniciantes são encaminhados para locais de vulnerabilidade social mais

acentuada (escolas situadas em favelas, bairros distantes (p.34)” o que, pelo depoimento, pode

ser um dos motivos justificáveis da indisciplina dos alunos. Porém, como bem aponta

Guimarães (2015), a atenção dos alunos é um desafio diário dos docentes, que requer

paciência e, ao mesmo tempo, investimento no modo de encaminhar o processo didático.

Sendo assim, é um encaminhamento na tentativa de se obter maior participação e

envolvimento dos alunos nas aulas de Geografia.

Em outro depoimento, o professor Vitor demonstra que tinha interesse em continuar

os estudos com a finalização do curso de formação inicial, mas desistiu e foi trabalhar em

outras áreas profissionais. Depois de certo tempo, ingressou na profissão docente por meio do

concurso público municipal. Eis o relato de tal situação:

Quando eu terminei o curso de Geografia eu estava empolgado,
principalmente com a possibilidade de fazer o mestrado direto. Só
porque eu esfriei, não tive ânimo pra isso e fui trabalhar em outras
áreas, em lojas e tudo mais. Depois de quatro anos que fui partir para
a minha área. (Professor Vitor)

Em vista do exposto, as pesquisas de Giovanni e Guarnieri (2014) também revelaram

a fragilidade do perfil dos alunos concluintes dos cursos de formação de professores, para

quem “a docência só é possibilidade de ingressar no mercado de trabalho quando esgotadas

outras chances mais próximas do que pretendem” (p. 37). Isso mostra que nem todos os

egressos dos cursos de licenciatura almejam ser professores e que o concurso público na

Educação pode ser um dos elementos constituintes do ingresso na profissão docente.

Outro depoimento que chama atenção é o da professora Paula, que relata: “No início

eu tinha mais ânimo, mais vontade de mudar as coisas, de exercer os ideais”. Sob essa

perspectiva, Nono (2011), a partir de seus estudos com professores iniciantes, faz um

importante apontamento sobre os anos de início na carreira docente marcado por um período

de sobrevivência e descoberta em que os professores procuram ajustar suas expectativas e

ideais sobre a profissão às condições reais de trabalho que encontram, procurando lidar com

uma série de limitações que atuam diretamente sobre sua representação, tentando permanecer

na profissão e manter certo equilíbrio diante dos sentimentos contraditórios que marcam a

entrada na carreira.
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No depoimento do professor Mateus ficam nítidos os desafios do professor iniciante

de Geografia nos primeiros anos de experiência docente. Eis o registro de suas impressões:

Nos primeiros anos iniciais dá aquela dúvida, principalmente, à
dificuldade de estar na sala de aula, a inexperiência ainda em lidar
com os alunos, a falta de tempo porque se sabe que o tempo é corrido
porque o professor tem inúmeras atividades (diários, correções,
dentre outras coisas). (Professor Mateus)

Em consonância com os depoimentos expostos, Pepe (2014) traz uma discussão que
aponta mais desafios que podem enfrentados pelos professores iniciantes:

Os professores se queixam cada vez mais da falta de condições adequadas para
realizarem seu trabalho, uma vez que o salário que recebem os obriga a trabalhar em
várias escolas, gerenciar seus lares, sendo engolidos pela rotina escolar (correção de
trabalhos, provas, preparo de aulas, preparo de materiais didáticos, etc.) e pela rotina
familiar (cuidar de casa e dos filhos). (PEPE, 2014, p. 97)

Nesse contexto, Giovanni e Guarnieri (2014) também afirmam que os iniciantes

chegam aos locais de trabalho tendo muito que aprender sobre o entorno da escola, regras,

normas, horários, com quem obter informações, quais turmas assumir, quem são os alunos e

suas diferenças, quais condutas adotar, enquanto na sala de aula enfrentam a difícil tarefa de

ensinar. Estes diferentes elementos e fatores podem ser referidos como marcos regulatórios da

prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia.

À luz dessas concepções, os professores iniciantes de Geografia vivenciam outro

desafio sobre o que devem ensinar e o que devem saber para ensinar. Assim, pode-se indagar:

até que ponto a formação inicial em Geografia pode contribuir para o enfrentamento desses

desafios? Como a formação inicial em Geografia contribui para amenizar os desafios a serem

enfrentados quando no exercício da prática docente?

Tais indagações norteiam a discussão a seguir, no intuito de apreender uma ponte

(des)conectada entre a formação inicial e o exercício da prática pedagógica dos professores

iniciantes de Geografia, seja com base nos resultados de outras pesquisas seja com base nos

discursos dos sujeitos desta investigação.

1.3 O que dizem as pesquisas e os professores iniciantes de Geografia a respeito da
formação inicial

Ao considerar a formação profissional como um processo contínuo, acredita-se que

seja necessário constituir pontes entre a formação inicial e o início da carreira docente.
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Mesmo ponderando que a formação inicial seja restrita a um espaço de tempo determinado,

ela é um dos elementos constitutivos desse processo. No entanto, os resultados de pesquisa

em diferentes áreas da Educação não são nada satisfatórios e podem ser considerados

parcialmente contraditórios em relação à tese aqui defendida de que, apesar da forte influência

da escola como marco regulatório no discurso pedagógico do professor iniciante de Geografia,

a formação inicial é dimensão constitutiva nos processos de recontextualização da prática

pedagógica em sala de aula.

Giovanni e Marin (2014) relatam que uma preocupação com as dificuldades dos

professores e com os professores iniciantes está relacionada à detecção da insuficiência da

formação inicial recebida para enfrentar as novas realidades escolares. As pesquisas

desenvolvidas por Giovanni e Guarnieri (2014) traçaram as principais características e

dificuldades no início de carreira, sendo uma delas: “Professores iniciantes pouco reconhecem

o aprendizado ocorrido na formação inicial, consideram que só se aprende no exercício da

profissão e que a formação é ‘muito teórica, não serve para a prática’” (p. 35).

As mesmas autoras acrescentam:

Pesquisas sobre professores iniciantes que focalizam ingresso na carreira e
aprendizagem da docência têm evidenciado que a escola enquanto local de trabalho
assume papel central no processo de constituição da docência, sinalizando
desarticulação entre a formação inicial e as condições exibidas pelos professores
iniciantes para o início da profissão. (GIOVANNI; GUARNIERI, 2014, p. 41).

Segundo Mizukami (2004), a base de conhecimentos oferecida ao docente nos

processos de formação inicial é limitada, tornando-se mais aprofundada e diversificada a

partir da experiência profissional. Sob tal enfoque, Nono (2011) apresenta algumas análises

das professoras acompanhadas em sua pesquisa referentes aos conhecimentos evidenciados

quando ainda cursavam a formação inicial. Estes

Foram apresentados de forma bastante fragmentada, sem o estabelecimento
constante de relações entre conhecimentos de conteúdos específicos, de
características gerais dos alunos, de aspectos contextuais, etc., embora
evidenciassem tentativas do estabelecimento de tais relações; estavam repletos de
jargões teóricos que sinalizavam algumas concepções das alunas sobre processos de
ensino e aprendizagem comprometidos com um ensino centrado no aluno e em seu
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, etc., utilizados, entretanto, de forma
desconectada da teoria ensinada no curso de formação; não foram tratados de modo
abrangente, relacionados a aspectos gerais do processo de ensino e aprendizagem,
mas, sim, de modo parcial, relacionados a episódios escolares; evidenciaram a
preocupação das alunas com seu processo pessoal de aprendizagem profissional da
docência. (p. 60)
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Outra pesquisa realizada por Leone e Leite (2011) com professoras iniciantes que

fizeram os cursos de Pedagogia e Normal Superior constatou a ausência de uma prática

efetiva na formação inicial. Constitui-se assim, uma lacuna percebida pelos novos professores

ao se defrontarem com a distância entre aquilo que a academia lhes proporcionou em termos

de fundamentação teórica e a prática que passaram a vivenciar como docentes.

Da pesquisa de tese de Diniz (1999), emergiram questões que se incluem nas

discussões travadas por pesquisadores de diferentes nacionalidades sobre a formação docente.

Eis uma delas, ressaltada:

A formação inicial pouco tem a ver com a prática de sala de aula. A grande maioria
demonstrou pouca familiaridade com o conhecimento geográfico com o qual iria
trabalhar. [...] Em outras palavras, esta formação pouco está comprometida com a
sala de aula onde o docente desenvolverá suas ações. Mas, as políticas educacionais
também não estão articuladas à universidade. O currículo de Geografia a ser
ensinado nas escolas não corresponde ao aprendido na academia. Tudo isto “obriga”
o professor a adquirir um outro saber, o “saber da experiência”, pouco ou quase nada
valorizado numa reflexão teórica, nem pela universidade, nem pela própria escola”.
(DINIZ, 1999, p. 226).

Na pesquisa desenvolvida na tese de doutorado de Deffune (2015) sobre a formação

do professor e o ensino de Geografia em escolas do Ensino Fundamental e Ensino Médio de

Maringá-PR constatou-se, pelos resultados, que há um desalinhamento entre a declaração dos

professores quanto às linhas teórico-pedagógicas e geográficas adotadas e as estratégias de

ensino, como também, entre as sugestões apresentadas pelos professores para melhorar a

formação profissional e a percepção que eles têm da política educacional do país,

comprovando a tese de que há lacunas na formação acadêmica da Licenciatura em Geografia.

As pesquisas aqui referenciadas evidenciam lacunas existentes para uma efetiva

aproximação universidade (formação inicial) e escola (prática pedagógica) na construção de

conhecimentos formativos para a atuação do professor iniciante na sala de aula. Porém,

concorda-se com Giovanni (2006) quando menciona que “as pesquisas sobre formação

docente fornecem pistas para análises nas pesquisas sobre práticas docentes e estas, por sua

vez, fornecem pistas para novas investigações sobre formação inicial e continuada” (p. 2).

Tendo em vista o perfil da pesquisadora deste trabalho, na condição de professora

formadora no curso de licenciatura em Geografia, torna-se mais um desafio conceber esses

resultados, que podem acarretar um sentimento de culpabilização do trabalho docente no

Ensino Superior associada à possível fragilidade do curso, ao ponto de questionar quais

seriam as verdadeiras contribuições da formação inicial em Geografia para a atuação dos

futuros professores.
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Por outro lado, advém uma indagação suspeita: até que ponto os resultados das

pesquisas não passam de discurso naturalizado dos professores iniciantes? As reconhecidas

frases de que “na prática, a teoria é outra”, “nada que aprendi na faculdade serviu para atuar

na escola”, “eu aprendi a ser professor só foi na prática” tornaram-se jargões na fala de muitos

professores. Em que pesem os problemas da formação inicial, os depoimentos tendem a ser

críticos a essa formação porque, na realidade, os professores enfrentam desafios de natureza

diversa e muitos deles não se relacionam com a maioria dos cursos formadores. Por isso, uma

forte tendência à generalização da má formação.

Por outro lado, há pesquisas que apontam práticas alternativas ao ensino tradicional

decorrente do êxito na formação inicial. Desse modo, os depoimentos podem ser generalistas

e nem sempre são condizentes com a prática pedagógica do professor. Concorda-se que a

formação do professor é atividade permanente e acontece durante toda a vida, nas mais

corriqueiras atividades do cotidiano e em diferentes espaços sociais. Ao se construir como

professor, esse profissional vai tecendo sua história de vida, suas experiências

espaço-temporais. (GUIMARÃES, 2015).

Portanto, é inegável que a formação do docente se inicia desde suas experiências

pessoais com professores no decorrer de sua escolaridade básica, passando pelos cursos de

graduação, pela prática apresentada ao aluno em atividades formais acadêmicas, seguindo na

prática como professor iniciante na carreira. (PAPI; MARTINS, 2010). Sendo assim, esta tese

considera que a vida pessoal, estudantil, acadêmica e profissional são basilares para a atuação

dos professores iniciantes de Geografia, mas a formação inicial é um dos elementos

constituintes dos percursos formativos desses professores. Considera-se também que a

universidade é locus dessa formação profissional e os percursos formativos não se findam

com a formação inicial.

Por essa razão, Guimarães (2015) menciona que a construção de um ensino de

Geografia qualificado, significativo e criativo depende de um processo de formação que

“Demanda a formação continuada desse profissional e enfoca principalmente professores que

não desistam da sua condição de aprendiz, que problematizem a sua experiência, o seu

desenvolvimento profissional/pessoal e a sua constituição identitária” (p. 36). Diante disso,

faz todo sentido dizer que “aos poucos, aprendemos que lapidar nossos talentos e fazer uma

atividade bem feita, muitas vezes, custa anos de aprendizado”. (Idem, p. 57).

Ancorado nesse contexto e reportando para a pesquisa empírica, a questão número 22

do questionário on-line tinha o objetivo de compreender qual foi o papel da formação inicial
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em relação a ser professor de Geografia hoje. No total de trinta e três professores habilitados

em Geografia que responderam esse instrumento de pesquisa, 29 sujeitos responderam à

questão 22. Os depoimentos apontam diferentes posicionamentos, desde os que afirmaram

(sete professores) que a formação inicial pouco ou nada contribuiu para ser professor,

passando por outros (doze professores) que consideraram importante o papel da formação

inicial e fazem algumas ressalvas e/ou advertências, até os dez professores que apontaram a

formação inicial como de fundamental importância para a prática docente. O quantitativo em

percentual desses posicionamentos pode ser verificado na Figura 4 a seguir.

Figura 4 – Quantitativo do posicionamento de professores habilitados em

Geografia sobre o papel da formação inicial – 2015.

Fonte: Dados da pesquisa.

Com base no exposto e comparando-o com os resultados das pesquisas anteriormente

referenciadas, pode-se conferir um avanço qualitativo dos dados obtidos que reverberam na

defesa desta tese. As lacunas, limites e/ou fragilidades nos cursos de formação em Geografia

ainda são uma realidade quando se considera o quantitativo de professores que afirmam que a

formação inicial pouco ou nada contribuiu para serem professores. Fato conferido com as

pesquisas geográficas realizadas por Diniz (1999) e Deffune (2015). Vale ressaltar que houve

mudanças curriculares, avanços na ciência geográfica e na melhoria dos cursos de licenciatura

em Geografia, mas, ainda persistem (ou não) problemas apostados há quase 20 anos por Diniz.

Atente-se para o Quadro 3, que contém os seguintes depoimentos dos professores.
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Quadro 3 – A formação inicial pouco ou nada contribuiu para ser professor

Professor
P2

O curso teve pouca influência na formação inicial devido a vários motivos.
Entre eles, havia pouco profissional preparado para as disciplinas de
conhecimento pedagógico geral e específico. Nesse sentido, o que mais pesou
para exercer a atividade de docência foi, infelizmente, apenas os saberes
adquiridos com a experiência.

Professor
P3

Não pensava em ser professor mesmo cursando licenciatura e, se tornei
professor, lógico que devo ter trazido alguma bagagem inicial, mesmo que o
consciente não queira indicar isso.

Professor
P7

O curso em si foi muito fraco, sem laboratórios, trabalhos de campos, falta de
estrutura e profissionais qualificados. Agora, hoje depois de 15 anos de
profissão, tive que aprender na prática tudo que hoje ministro em sala de aula.
Estudei e ainda estudo muito pra ministrar aula.

Professor
P10

No caso do estado de Goiás existe uma diferença gritante no currículo da escola
pública estadual para com a universidade. O Estado vive um conto de fadas
relativo à educação do ano 3000 e a universidade ainda está no século passado.
Se todo professor soubesse o que é ser educador antes de concluir o curso não
existiria professores no mundo.

Professor
P11

A licenciatura oferece poucas opções em outras áreas. O caminho mais curto
para o trabalho é o magistério.

Professor
P21

Quando cursei a licenciatura em Geografia o curso passava por modificações
em sua estrutura, passando de anual para semestral. Nesse formato tínhamos
contato com a licenciatura no último ano com poucas disciplinas e sem prática,
ou seja, sem o Estágio Supervisionado. Isso dificultou bastante minha prática
em sala nos primeiros anos, pois desconhecia a dinâmica de sala quando me
deparei com ela.

Professor
P23

Nenhuma. Influências dos professores do Ensino Médio.

Fonte: Dados da pesquisa.

Por conseguinte, diferentes motivos podem aclarar as fragilidades e as lacunas dos

cursos de Geografia na formação do futuro professor. Entre eles, destacam-se: presença de

professores formadores pouco qualificados para exercer sua área de atuação e

descomprometidos com a formação docente; precárias condições de infraestrutura e recursos

financeiros limitados nas universidades; educação utópica em que o real está distante do ideal;

matriz curricular do curso no modelo 3 + 1; e desinteresse pelo ingresso na profissão docente.

Estes motivos podem gerar uma negação da formação inicial em Geografia.

Porém, essa negação pode estar vinculada também ao fato de os professores

iniciantes terem dificuldades de estabelecer, à luz das teorias, o que foi aprendido na

universidade no contexto da sala de aula. Cardoso (2013) corrobora esse pressuposto quando

faz o seguinte alerta:
O professor iniciante passa abandonar ou rejeitar os conhecimentos teórico-
acadêmicos que adquiriu na formação inicial pela dificuldade em colocá-los em
prática; essa atitude contribui para que o professor incorpore a cultura existente na
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escola, de forma passiva, resistindo às mudanças e evitando os conflitos pela adesão
a um modelo aceito e inquestionável. (p. 37).

Além das dificuldades, a autora enfatiza que os professores iniciantes podem

incorporar os esquemas de trabalho da escola e os saberes práticos que circulam não são

questionados pelos iniciantes, mas incorporados na prática pedagógica. Eles não conseguem

questionar a estrutura organizacional da escola para evitar atritos com a equipe dirigente e

com os próprios pares.

Em relação aos depoimentos dos professores que afirmaram o importante papel da

formação inicial fazendo algumas advertências, cabe ressaltar que o maior número de

professores foi adepto dessa essa conjuntura, e que eles contribuem extremamente com as

argumentações desta tese, uma vez que esta assenta que a formação inicial é uma dimensão

constitutiva da prática pedagógica, mesmo compreendendo às distintas fragilidades do curso

de licenciatura em Geografia e reconhecendo outros elementos constituintes que, combinados,

possibilitam a realização da Geografia Escolar. Guarnieri (2005) sustenta essa defesa ao

assegurar que o professor vai efetivando a articulação entre o conhecimento

teórico-acadêmico, o contexto escolar e a prática pedagógica.

O Quadro 4 apresenta os depoimentos dos professores que expressam a contribuição

da formação inicial e de outros elementos que congregam os percursos formativos do ser

professor de Geografia.

Quadro 4 – Importante o papel da formação inicial com algumas advertências

Professor
P1

O curso de licenciatura em Geografia tem um papel fundamental na formação
inicial do professor, pois garante os primeiros passos na docência. Porém não
garante uma formação plena, pois deixa várias lacunas que devem ser
trabalhadas pelo profissional ao longo dos anos. Além de percebermos uma
distância entre a teoria e a prática.

Professor
P6

A formação do professor de geografia vem passando por profundas
transformações. Dentro deste contexto a geografia apresenta[-se] como uma
disciplina marcante e imprescindível para a formação de um cidadão crítico, e
o professor tem um papel fundamental neste sentido; para tanto, sua formação
deve ser sólida com a práxis sempre junto a sua formação teórica e contínua. A
licenciatura em geografia é um saber de caráter estratégico que não [...] serve
apenas para educar o cidadão, mas também para ajudá-lo a mudar e
compreender o seu meio e o mundo globalizado. Isso só aprendemos em sala de
aula todos os dias lado a lado com os nossos educandos, o que não
apreendemos de forma nenhuma nos bancos das Universidades; por isso,
ressalto a importância do estágio para a formação do professor, pois a
docência é uma intrínseca relação com a constituição das disciplinas do
conhecimento geográfico, enfatizando o dispositivo que envolve o início da
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atuação de licenciandos em sala de aula (teoria x práxis) prática na medida em
que a teoria como guia de ação [que] orienta a atividade humana, nos parecem
mais substanciais longe da realidade da sala de aula- relativos à educação e à
sociedade.

Professor
P9

Acho importante a formação universitária, pois no mínimo essa formação te
ensina a estudar, mas acho que a universidade não ensina alguém a dar aulas,
até porque acho que a escola ainda está muito longe da universidade. Percebi
que a Universidade ainda não conseguiu resolver o problema [de] que os
conteúdos não podem ser universalizados, pois cada escola possui
especificidades que determinam até o comportamento dos professores.

Professor
P12

Me proporcionou uma certa qualificação para o exercício da docência.

Professor
P13

A formação inicial foi de fundamental importância, pois possibilitou o contato
com conhecimentos pertinentes da geografia escolar. Me deu base para
compreender os aspectos geográficos e sua complexidade. As disciplinas
ligadas a docência, alcançou êxito no que se refere a preparação para o
exercício da função. No entanto, sugiro que haja um diálogo maior entre essas
disciplinas e as que se referem ao conhecimento geográfico. Isso irá refletir na
diminuição da distância entre teoria e prática. Levará o aluno a construir
possibilidades de estratégias para trabalhar determinados conteúdos. Em suma,
há competências que podem ser desenvolvidas apenas na prática, ou seja,
podemos até termos o potencial para ser professor, mas é na prática que
estreitamos os laços entre a teoria, a prática e a realidade do nosso aluno na
sua complexidade. Isso demanda tempo, persistência, sensibilidade e amor.

Professor
P15

Meu curso teve um papel de extrema importância, pois contou com ótimos
professores e uma matriz curricular muito boa. Porém, já cheguei na faculdade
com a intenção de ser professor, e isso fez a diferença em minha prática de
ensino.

Professor
P16

A formação inicial em Geografia foi excelente, contudo o estágio e as aulas de
licenciatura em sua maioria foram ruins.

Professor
P19

A formação inicial apontou caminhos já que através dela pude entrar em
contato com a Geografia e com a profissão docente, conhecer um pouco das
várias teorias que compõem essa ciência, ler alguns autores, participar de
algumas pesquisas, experimentar a docência e refletir sobre ela. Mas, com o
desempenho da profissão senti que pouco sabia sobre os conteúdos específicos
da Geografia, principalmente geografia regional (Ásia, África, Europa, América
anglo-saxônica...) e precisei estudar bastante para ser capaz de ensinar tais
conteúdos. Quanto à formação pedagógica, nesse um ano sala de aula, vivenciei
várias situações nas quais pude colocar em prática um pouco do que foi
ensinado na faculdade e acredito que grande parte da segurança que senti ao
desempenhar a minha função estava relacionada ao meu suporte teórico e às
reflexões realizadas durante a graduação.

Professor
P20

Fornece bases teórico-conceituais e metodológicas para lidar com o contexto
escolar e assim atender às demandas que são apresentadas ao professor recém-
formado. Talvez, entretanto, a universidade ainda não tenha compreendido a
escola enquanto parceira na formação dos licenciados (salvo raras exceções -
como o PIBID, Prodocência), mas o caminho tem-se construído e, entendo, pelo
menos analisando a minha formação inicial.

Professor
P22

Muito importante, porém durante a minha graduação as disciplinas não eram
voltadas para a Geografia Escolar.
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Professor
P25

A formação na universidade é uma formação inicial, o indivíduo não sai
completamente preparado para sala de aula. Mas não acredito que isso seja um
problema, ao contrário, por ser uma formação inicial, é natural que não se saia
completo. Aliás, na rapidez das mudanças que ocorrem no mundo e em meio às
inovações tecnológicas acredito que nunca estaremos completos e prontos. A
minha formação influenciou totalmente no que sou hoje, além de me dar o
conhecimento técnico e conceitual da disciplina de Geografia. Mas outros
fatores influenciaram também: o meio [em] que vivo, família, os lugares [em]
que dou aula e outros cursos que fiz após a graduação.

Professor
P29

Demonstrar e despertar a necessidade de uma atuação profissional
diferenciada, instigando-nos a cada dia buscar uma formação e instrução mais
cidadã aos aprendizes.

Fonte: Dados da pesquisa.

Esses depoimentos abrangem posicionamentos importantes para se pensar a

articulação entre a formação inicial e a prática pedagógica dos professores iniciantes de

Geografia. Entre eles destacam-se: o reconhecimento da formação inicial como suporte

teórico, a oferta de bases teórico-conceituais e metodológicas e o conhecimento da teoria da

ciência geográfica, o apontamento de caminhos e/ou os primeiros passos da docência. Porém,

os depoimentos dos professores mostram que é preciso ter maior diálogo entre as disciplinas

específicas e as disciplinas didático-pedagógicas e apresenta também que determinados

conteúdos da Geografia Escolar não são abordados na formação inicial.

Além disso, destacam-se também posicionamentos a respeito de que se devem

considerar o contexto da sala de aula, as especificidades de cada escola, o relacionamento

com os alunos, a vida pessoal e familiar do professor, a formação continuada, pois há

competências que são desenvolvidas apenas na prática, no dia a dia da sala de aula. Assim, é

“a partir da prática e das condições por ela impostas que o professor avalia tanto a formação

teórico-acadêmica, quanto a formação continuada”. (GUARNIERI, 2005, p. 10)

Assim, a análise desses depoimentos condiz com o afirmado por Guarnieri (2005),

que conclui sua pesquisa afirmando:

A formação inicial oferece alguns conhecimentos que possibilitam ao professor
iniciante analisar o que encontra no contexto escolar e na situação da sala de aula.
Isto ocorre, entretanto, ainda de forma precária e fragmentada [...]. A inserção na
sala de aula, por sua vez, desencadeia o processo de relacionamento dos
conhecimentos da formação com os dados da própria prática e com os do contexto
escolar [...]. A relação entre formação e prática não possibilita identificar, com
clareza, no processo de aprendizado da profissão, quais são os conhecimentos que
pertencem à formação e quais os conhecimentos provenientes da prática. É possível
dizer, no entanto, que os conhecimentos teórico-acadêmicos e mesmo aqueles
oriundos do processo de escolarização são transformados no exercício da reflexão
sobre a prática pelo professor. (p. 19).
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Os depoimentos que consideraram a formação inicial de fundamental importância

para o professor de Geografia evidenciam encaminhamentos produtivos dos cursos de

licenciatura. Veja-se no Quadro 5 tais depoimentos e suas respectivas impressões.

Quadro 5 – Formação inicial de fundamental importância para a prática pedagógica

Professor
P4

A formação inicial teve papel de fundamental importância. Muito do que
aprendi e que depois foi reforçado/aprofundado na prática e na formação
continuada corroboram para o professor que hoje sou.

Professor
P5

O meu curso foi ótimo; a dificuldade, inicialmente foi adequar a fala científica a
alunos muito jovens e sem vocabulário.

Professor
P8

Teve um papel primordial no desenvolvimento dos meus conhecimentos,
competências e atitudes como profissional.

Professor
P14

Muito bom e satisfatório.

Professor
P12

Conforme a facilidade que tinha com a disciplina de Geografia e a identificação
a partir da minha formação inicial, foram os motivos principais em me tornar
professor de Geografia. Outros elementos que ajudaram na concepção, foram
incentivos e ao espelhar em professores determinados que gostava muito de ver
as suas formas de trabalho mediante as aulas ministradas.

Professor
P18

Um papel de extrema relevância. Compreendi conceitos da ciência geográfica e
alarguei minha visão de mundo.

Professor
P24

A formação inicial (nos moldes que me graduei) e com os professores que tive
(conhecedores da realidade docente) foi de suma importância para a construção
da minha identidade profissional. Os diálogos em sala de aula estavam
pautados no conhecimento teórico profundo alinhado à experiência dos
professores com a educação básica. Outro fato fundamental é o forte núcleo de
ensino na Universidade Federal de Goiás, e isso fez com que a licenciatura
fosse forte e contasse com importantes e comprometidos professores. Ao
ingressar na atividade docente, me senti preparado para o trabalho a ser
realizado (e consciente) das mudanças e avanços que deveria buscar para
superar minhas dificuldades e limitações pessoais com alguns conteúdos da
Geografia Escolar.

Professor
P26

Teve partes importantes no modo de como o professor deve interagir com as
transformações atuais no campo social, afetando assim a Geografia. Neste
contexto acredito que o curso conseguiu atingir/alcançar de algum modo um
certo preparo e, que se tornou um ferramenta a favor na formação desse
profissional, ou seja, teve/tem sua importância nesse campo.

Professor
P27

Foi muito importante, pois me sinto satisfeita por fazer parte desta categoria
[de] que muito me orgulho; graças a minha formação sou mais apaixonada que
nunca por exercer minha profissão e poder passar o conhecimento que tenho a
meus alunos, e incentivá-los a buscar realizar com garra tudo que eles desejam
para o futuro.

Professor
P28

Muita! Em primeiro lugar há a institucionalização e profissionalização do
"professor". Ser professor não é ter dom, não é algo do qual nascemos,
professor é uma profissão como qualquer outra. Assim, em primeiro lugar, a
formação inicial nos "habilita" a exercer essa profissão, nos dá garantia de
direito, teórica e prática para exercer tal atividade. Em segundo lugar a
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formação inicial nos abre para pensar várias questões que são necessárias na
educação básica: conceitos chaves da Geografia, processos e conteúdos
próprios da Geografia, didática em Geografia, compreensão das dimensões que
envolvem a sociedade geral e a escolar. A formação inicial não pode se
encerrar em si mesma na vida profissional de um professor, mas como o próprio
nome revela, é o início de uma caminhada de crescimento intelectual e pessoal,
é um ponto de partida para outras atividades formativas (formais ou informais).

Desse modo, formação inicial e continuada estão articuladas na prática pedagógica

dos professores iniciantes de Geografia num processo contínuo de aprendizagem profissional,

juntamente com o contexto da escola e as influências do sistema do ensino vigente. Assim,

concorda-se com Souza (2006), para quem:

Há que se compatibilizar duas dimensões que se manifestam como inseparáveis na
prática docente: a qualificação do professor e as condições concretas em que ele atua.
Isso é confirmado pelas linhas de pesquisa mais recentes, que, ao buscar
compreender a atividade docente e propor alternativas para a preparação dos seus
profissionais, apontam para a inseparabilidade entre a formação e o conjunto de
questões que, historicamente, têm permeado o seu fazer educativo: salário, jornada,
carreira, condições de trabalho, currículo, gestão etc. (p. 115).

Para além da qualificação do professor e o contexto em que ele atua, faz-se

necessário que a pesquisa, os cursos de licenciatura em Geografia e os professores iniciantes

estabeleçam canais de comunicação que possam, de fato, contribuir para o avanço da

produção do conhecimento na universidade, para melhoria da prática pedagógica na sala de

aula e da Geografia Escolar e, quiçá, das próprias condições de trabalho.

1.4 A prática pedagógica dos principiantes de Geografia: tensões, necessidades e
aprendizagens

Ao fazer referência à prática pedagógica, é indispensável esclarecer seu sentido neste

texto: o compreendido pelas ações educativas dos professores desenvolvidas na escola e,

especificamente, na sala de aula, referidas ao “quê” e ao “como” ensinar Geografia. Bernstein

(1990) centrou-se na lógica interna da prática pedagógica, ou seja, no modo como os

conteúdos são conduzidos na sala de aula. O autor adverte que na prática pedagógica é

necessário fazer a distinção entre os conteúdos que são conduzidos, e como esses conteúdos

são conduzidos, ou seja, “entre o ‘que’ e o ‘como’ de qualquer transmissão” (p. 64).

Também aqui, compreende-se prática pedagógica como atividade profissional

docente que envolve conhecimentos específicos construídos ao longo da vida em diferentes

contextos (formação inicial, formação continuada, exercício da docência, dentre outros).

Poder-se-ia utilizar a expressão prática docente, pois esta pesquisa envolve seus sujeitos
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considerando suas histórias de vida e processos culturais internalizados no cotidiano do

contexto escolar. Porém, o suporte teórico fundamentado em Bernstein os designa como

prática pedagógica. Inclusive, a prática pedagógica, de acordo com Bernstein (1990), “pode

ser entendida como um transportador, um transportador cultural: um aparelho humano único

quer para a reprodução quer para a produção de cultura” (p. 64).

A materialização da prática pedagógica se dá pela integração dos conhecimentos e

ações que, numa análise conjuntural, proporcionam o agir num diálogo com a própria ação e

enfrentamento dos desafios encontrados em diferentes circunstâncias nas aulas de Geografia.

Para tanto, é preciso considerar o fazer pedagógico baseado em fundamentos

teórico-metodológicos que subsidiarão a organização do trabalho docente.

Sob esse viés, Guimarães (2015) corrobora essa assertiva ao afirmar que a prática

pedagógica envolve aspectos mais complexos do que a simples transposição de

conhecimentos adquiridos durante a formação inicial ou do que preveem os modelos baseados

na atualização, na “reciclagem” e no treinamento profissional, muito presentes na formação

continuada. O docente é um sujeito e, como tal, pode produzir alternativas próprias,

posicionar-se diante das prescrições e dos modelos de ensino e aprendizagem e, sim, também

recusá-los.

Sendo assim, a prática pedagógica demanda, à luz da teoria, o desenvolvimento da

formação profissional, por considerar que toda prática é, também, teoria e que ambas se

apoiam. À vista disso, Cavalcanti (2008) afirma que “a teoria, a boa teoria, traz explicações

precisas da realidade educacional e, com isso, é capaz de dar orientações seguras para a

prática” (p.85), podendo, portanto, por meio da atuação na sala de aula contemplar os

objetivos e necessidades da Geografia nas escolas de Educação Básica.

A prática pedagógica trata de um processo individual, particular e, ao mesmo

instante, coletivo. A reflexão dos conhecimentos e das experiências docentes permite uma

compreensão de si mesmo, da equipe escolar, assim como dos contextos (macro e micro) em

que atuam. Melhor dizendo, a prática pedagógica pode ser entendida como um processo de

conhecimentos, sentidos, ações e significados implicados num contexto de ser e estar em

contínuo desenvolvimento de formação pessoal e profissional, diante de relações educacionais,

sociais, econômicas e políticas, realizadas dentro e fora da escola.

Na prática pedagógica, o professor iniciante de Geografia é, constantemente, levado

a tomar decisões e posicionamentos, seja no momento da organização do planejamento anual

seja do plano de aula, na execução da sequência didática em interação com o aluno, quer no
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momento quando observa o aluno em atividades, quer na oportunidade da avaliação dos

resultados. Contudo, a prática pedagógica revela uma fonte de conhecimentos com

experiências diversas, pois é produto de uma (re)produção científica, social e cultural.

Pinheiro (2005) destaca que várias pesquisas incluem estudos sobre prática

pedagógica, docente e educativa como sendo os principais focos temáticos e apresenta essa

breve referência sobre o foco temático em questão

Refere[m]-se às condições profissionais do professor, identificação do seu perfil
sociocultural, sua estrutura intelectual, suas concepções sobre ciência, bem como os
métodos de produção científica específicos da geografia utilizados. Trata-se, assim,
da prática docente no cotidiano escolar no que diz respeito às condições de trabalho,
atualização e capacitação, da compreensão de conceitos da geografia, e de ensino e
de ciência. (p.82)

Com base nessa citação, além dos elementos já expostos para compreender a

complexidade da prática pedagógica, pode-se acrescentar as condições de trabalho e a

contribuição da formação continuada no processo de desenvolvimento profissional. Diante

dessas considerações, os professores de Geografia se defrontam nos primeiros anos de

docência com tensões e aprendizagens que marcam previsões, expectativas e resultados em

seus processos formativos.

Portanto, tem-se o pressuposto de que, a partir da prática e das condições por ela

impostas, o professor avalia o conhecimento teórico-metodológico apreendido na formação

inicial junto à tessitura do cotidiano escolar, estabelecendo mediações para a compreensão de

sua própria prática pedagógica. E no dia-a-dia na sala de aula e nas experiências advindas do

trabalho docente podem validar, negar ou até reconstruir o percurso formativo advindo da

licenciatura em Geografia e da formação continuada.

No início da profissão docente é necessário que os professores aprimorem as

habilidades em ensinar Geografia, possibilitando um reflexo de como irão trabalhar ao longo

da carreira. Um estudo centrado na análise da prática pedagógica revela a existência de

saberes e conhecimentos que servem de base para a atuação desses professores. Assim, tem-se

uma importante questão: o que os professores iniciantes precisam saber e/ou dominar para

ensinar Geografia?

No que tange à questão dos conhecimentos, torna-se imprescindível referendar os

estudos de Lee S. Shulman (1986,1987) sobre a base de conhecimento que o professor

necessita para o exercício de sua prática pedagógica. Esse autor propõe uma compreensão

dos processos de aprendizagem da docência e isso permite que seu modelo teórico apresente

relevância e seja amplamente utilizado nas investigações de conhecimento de professores.
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De acordo com o autor, a base de conhecimento se refere a um repertório profissional

que contém categorias de conhecimento que submetem a compreensão que o professor

necessita para efetivar o processo ensino/aprendizagem com os alunos na sala de aula. Para

tanto, o autor apresenta sete categorias de conhecimentos de base para um professor: I-

conhecimento do conteúdo; II- conhecimento pedagógico geral; III- conhecimento curricular;

IV- conhecimento pedagógico do conteúdo; V- conhecimento dos alunos; VI- conhecimento

dos contextos; VII- conhecimento dos fins educacionais. E acrescenta que, dentre esses

conhecimentos da base, o conhecimento pedagógico do conteúdo se destaca como sendo o

conhecimento exclusivo de professores.

Grossman (1990), a partir da proposta de Shulman, apresenta uma classificação

simplificada desses conhecimentos em quatro categorias, por considerar que alguns

conhecimentos agrupam-se com outros. Assim, tem-se o conhecimento do conteúdo

específico, o conhecimento pedagógico geral, conhecimento de contexto e o conhecimento

pedagógico do conteúdo. Em relação ao conhecimento do conteúdo específico, refere-se a

conteúdos específicos da disciplina escolar que o professor leciona. Trata-se, nesta pesquisa,

de conhecer as bases teóricas da ciência geográfica e dos conteúdos geográficos escolares.

Pode se dizer que o conhecimento do conteúdo específico refere ao “que” ensinar e, assim, o

professor precisa dos conhecimentos específicos da Geografia.

O conhecimento pedagógico geral remete aos princípios educacionais e pedagógicos

em situações de ensino-aprendizagem mais gerais, independente da área em que atuam. Essa

categoria do conhecimento de base refere-se ao “como” ensinar, levando em consideração as

estratégias, os recursos didáticos, os processos avaliativos. Em suma, orienta a maneira de

como o professor organiza sua prática pedagógica.

O conhecimento do contexto remete aos conhecimentos que estão relacionados aos

níveis macro e micro do contexto escolar. Engloba desde a sala de aula à comunidade em que

a escola está inserida, ou seja, envolve questões intraescolares e extraescolares. É importante

que o professor tenha conhecimento dos alunos e de suas características, do ambiente de

trabalho, das práticas culturais e cotidianas da comunidade. Portanto, na fusão dessas

categorias de conhecimento mencionadas tem-se o conhecimento pedagógico do conteúdo.

O conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecido pela sigla em inglês PCK

(Pedagogical Content Knowledge), significa ensinar um conteúdo de uma disciplina

específica com os princípios e técnicas necessárias para tal ensino. Para Shulman (1986), o

PCK
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Incorpora os aspectos do conteúdo mais relevantes para serem estudados. Dentro da
categoria de conhecimento pedagógico de conteúdo eu incluo, para a maioria dos
tópicos regularmente ensinados de uma área específica de conhecimento, as
representações mais úteis de tais ideias, as analogias mais poderosas, ilustrações,
exemplos, explanações e demonstrações. (...) também inclui uma compreensão do
que torna a aprendizagem de tópicos específicos fácil ou difícil: as concepções e
pré-concepções dos estudantes de diferentes idades e os repertórios que trazem para
as situações de aprendizagem (SHULMAN, 1986, p. 9).

Percebe-se, portanto, que o conhecimento pedagógico do conteúdo propõe a

convergência entre o conhecimento pedagógico e conhecimento do conteúdo, dentre outras

categorias de conhecimento. O “PCK é aquele amálgama especial entre conteúdo e pedagogia

que pertence unicamente ao universo de professores” (SHULMAN, 1987, p. 8). Na figura 5

apresenta-se a fusão das categorias de conhecimento de base proposta por Shulman.

Figura 5 – Modelo de conhecimentos do professor

Conhecimento
Pedagógico

Conhecimento do
Contexto

Conhecimento de
Conteúdo

Conhecimento
Pedagógico do
Conteúdo

PCK

Fonte: Shulman (1986; 1987)

A figura 5 mostra que o conhecimento pedagógico do conteúdo relaciona-se à

capacidade do professor para transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em

formas pedagogicamente (conhecimento pedagógico) influentes e adaptadas às características

dos alunos, bem como levar em consideração suas experiências e conhecimentos prévios

(conhecimento do contexto).

Pode-se entender que, de acordo com Shulman (1987), o conhecimento pedagógico

do conteúdo é essa capacidade de transformação do conteúdo (recontextualização) no
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exercício da prática pedagógica do professor e isso distingue, por exemplo, um professor de

Geografia de um geógrafo. É uma forma de conhecimento usada por professores para orientar

sua prática pedagógica de forma (re)contextualizada. Portanto, cabe ressaltar que um geógrafo

também pode ser professor e fazer essa recontextualização no Ensino Superior.

Constata-se que os estudos de Shulman possibilitam ideias e reflexões sobre a prática

pedagógica dos professores iniciantes de Geografia, inclusive em consonância com os

modelos teóricos propostos por Bernstein (assunto a ser discutido no próximo capítulo).

Permitem salientar que o professor iniciante de Geografia deve não só ter o conhecimento dos

conteúdos geográficos, mas, também, o conhecimento de como possibilitar a seus alunos o

entendimento dos conteúdos por ele abordados. Não se pode, do ponto de vista do

procedimento metodológico, separar “o quê” se ensina, ou seja, os conteúdos, do “como” se

ensina,. E, além disso, deve-se considerar a realidade do contexto escolar assim como dos

próprios alunos, atingindo-se, assim, o conhecimento pedagógico do conteúdo.

Diante isso, acredita-se que a prática pedagógica possa revelar um conjunto de

conhecimentos utilizados pelo professor iniciante de Geografia e, quiçá, considerar que uma

fonte desses conhecimentos está vinculada à formação inicial. Essa perspectiva também é

suscitada por Cavalcanti (2012), quando destaca os principais conhecimentos e elementos a

serem realçados nos cursos de formação profissional que ajudam os professores no exercício

da docência. A autora enfatiza que,

Nesse sentido, nos projetos de formação profissional de professores, devem- se
realçar os conhecimentos sobre os processos de aprendizagem articulados com os
conhecimentos das disciplinas específicas. São conhecimentos referentes aos modos
pelos quais as pessoas aprendem, aos mecanismos de mediação próprios do ato de
ensinar, às contribuições específicas da matéria a ensinar no desenvolvimento
intelectual, social e emocional dos alunos; aos instrumentos e procedimentos
adequados, levando-se em conta os conteúdos ensinados e os alunos, aos modos de
abordagem dos conteúdos considerando situações concretas em que as atividades
ocorrem ou ocorrerão, aos instrumentos e às estratégias de avaliar e acompanhar os
resultados das aprendizagens conseguidas, aos contextos sociais, intersubjetivos e
individuais dos alunos. (p. 34)

Faz todo sentido dizer que os cursos de formação devem atender às finalidades

formativas, tendo como princípio a práxis e não a separação dicotômica entre disciplinas

específicas e disciplinas didático-pedagógicas, bem como a não desarticulação entre a

formação acadêmica e a realidade em que os habilitados em Geografia vão atuar, uma vez que

os professores de Geografia, como os de qualquer outra disciplina, possuem conhecimentos

diversos e estes podem ser provenientes da formação inicial e atuação profissional. Assim,

“não se trata de reforçar hierarquias entre os diferentes conhecimentos, mas de considerar o
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papel desempenhado pelo conhecimento científico na produção do conhecimento escolar”

(GABRIEL; CASTRO, 2013, p.101).

Entre os conhecimentos para a atuação do professor iniciante de Geografia,

destacam-se, em concordância com Libâneo (2011), os seguintes: epistemologia da ciência

geográfica; formação dos conceitos geográficos; domínio do conteúdo geográfico; métodos e

procedimentos a serem utilizados; particularidades individuais e socioculturais dos alunos e

da comunidade inserida. Como decorrência dessa combinação, espera-se compreender como

cada sujeito concebe seu papel de professor levando em consideração o aluno, o currículo, o

conhecimento geográfico, a metodologia, a avaliação, o contexto escolar, dentre outros

elementos. Melhor dizendo, deve ser considerado todo o processo que envolve o

ensino-aprendizagem de Geografia, ciência e cultura.

Os elementos constitutivos da realidade escolar, num contexto macro e micro,

compreendem as ações administrativas, a equipe gestora, a relação com os pares, a

comunidade, as atividades extraclasse, o contexto cultural, que estabelecem relações no

processo de ensino-aprendizagem dos alunos e, em específico, no ensino de Geografia, de

modo que tudo isso reverbera no trabalho do professor. Além disso, o cotidiano escolar

ultrapassa as aulas, pois há trabalho coletivo, conselho de classe, reunião de professores, faltas

dos professores, culminância de projetos de pedagógicos, trabalho de campo com os alunos.

Em conjunto, tudo isso interfere direta ou indiretamente no desenvolvimento profissional e no

próprio discurso pedagógico do professor de Geografia nos primeiros anos de docência.

Decorrente dessa explanação, o foco deste trabalho passa, nesse momento, a ser o

ensino de Geografia, sua relação com a ciência geográfica e o papel do professor como sujeito

mediador na construção do conhecimento geográfico no aluno. Em referência ao ensino de

Geografia pode-se verificar reflexos da evolução da ciência geográfica e seus desdobramentos

na prática pedagógica do professor dessa disciplina. No final do século XX, o ensino era

marcado pela chamada Geografia Tradicional, caracterizada por aulas mnemônicas e

descomprometidas com a realidade do aluno. O professor tinha a prática de apenas transmitir

o conhecimento sem considerar o saber e as experiências do aluno.

Com base nesse argumento, Souza (2008) aponta o caráter descritivo da concepção

tradicional no ensino de Geografia:

Tomamos como Geografia Tradicional aquela em que o desenvolvimento como
disciplina escolar, teve como base, num primeiro momento, a descrição dos
fenômenos naturais e a inter-relação entre esses fenômenos, e, em um segundo
momento, com a incorporação do elemento humano nesse processo, possibilitou
uma caracterização mais sistematizada dos lugares e do território, [...] O fato é que
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os primórdios dessa disciplina foi marcado [sic] por esse processo de descrição,
localização e inter-relação de fenômenos da superfície terrestre. (p.121).

Dentro desse enfoque, o professor de Geografia pauta-se no trabalho com conteúdos,

de forma mecânica, descritiva e superficial sem estabelecer correlação com a realidade do

aluno. Nesse sentido, tem-se um ensino de Geografia desconectado da realidade fazendo com

que o aluno se distancie da importância do conhecimento geográfico e, simplesmente, torne-o

mero objeto e não sujeito ativo no processo de construção do conhecimento.

Cavalcanti (1998) faz menção à Geografia Tradicional ao salientar que esta se

caracteriza pela estruturação mecânica de fatos, fenômenos e acontecimentos divididos em

aspectos físicos, aspectos humanos e aspectos econômicos, de modo que forneça aos alunos

uma descrição das áreas estudadas, seja de um país, de uma região ou de um continente.

Sendo assim, essa prática tradicional acaba por propiciar aos alunos desinteresse pelas aulas

de Geografia, tida por muitos como disciplina na qual, para se obter aprovação, precisa apenas

memorizar/decorar os conteúdos.

Guimarães (2015) faz uma devida observação em relação a essa prática

descontextualizada e marcada pela racionalidade técnica ao pronunciar que esse ensino

diretivo, centrado no professor e na transmissão de conhecimentos, tem sido intensamente

condenado nos debates educacionais, embora, como é de conhecimento, essa pedagogia ainda

vigore, com força, em muitas realidades, especialmente no campo do ensino de Geografia,

mesmo sabendo-se que o aluno não é meramente um receptáculo do saber.

No entanto, graças ao movimento de renovação no ensino de Geografia, que começa

a ocorrer nas últimas décadas do século XX, surgem discussões teórico-metodológicas da

ciência geográfica com estudos baseados em fundamentos críticos estruturados a partir de um

conjunto de reflexões de ordem epistemológica, ideológica e política. As propostas e

reflexões passaram a ser pautadas no materialismo histórico e na dialética marxista,

possibilitando o surgimento da chamada Geografia Crítica, na qual o espaço geográfico

deveria ser compreendido historicamente e concebido como produto social.

Esse movimento propôs outras nuanças em relação ao modelo tradicional; por ser de

cunho crítico, buscando compreender a inter-relação entre a educação e a prática social dos

sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. Na sociedade contemporânea, “a

Geografia defronta-se, assim, com a tarefa de entender o espaço geográfico num contexto

bastante complexo” (CAVALCANTI, 1998, p. 16).

Dessa forma, a proposta é de uma Geografia que possibilite ao professor instigar a

curiosidade e o pensamento crítico do aluno, oportunizando-lhe trazer suas experiências para



61

a sala de aula, gerando um espaço de trocas de conhecimento, diálogo e contato com

diferentes contextos. Logo, durante as aulas de Geografia, deve ser possibilitado aos alunos

fazer relações de forma sistematizada com suas realidades tornando o ensino significativo

para suas vidas e contribuindo para a formação de sujeitos críticos e cidadãos ativos no

exercício da cidadania.

A esse respeito, Cavalcanti (1998) menciona que o ensino de Geografia deve visar ao

desenvolvimento da capacidade de apreensão da realidade do ponto de vista de sua

espacialidade. Isso porque se tem a convicção de que a prática da cidadania requer uma

consciência espacial do cidadão inerente aos fenômenos, fatos e acontecimentos de que

participa. Nesse contexto, o papel do professor torna-se de fundamental importância na

mediação da construção do conhecimento geográfico a partir da realidade cotidiana do aluno.

Contribuindo com essa discussão, a autora defende que é no encontro/confronto da

geografia cotidiana, da dimensão do espaço vivido pelos alunos, com a dimensão da geografia

científica, do espaço concebido por essa ciência, que existe a possibilidade de reelaboração e

maior compreensão do vivido. Por essa razão, pode-se falar de uma aprendizagem

significativa para os alunos em que eles se veem como seres atuantes no meio em que vivem.

Como bem aponta Rabelo (2015):
Para que haja uma aprendizagem efetiva, deve haver, também, compreensão de
significados pelo aluno. Este deve relacioná-los às suas experiências e vivências,
permitindo a formulação de problemas que o incentivem a aprender mais. O
estabelecimento de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos
deve desencadear mudanças e contribuir para a utilização do que é aprendido em
diferentes situações. (p. 165).

Todavia, para isso tornar-se realidade nas aulas de Geografia, considera-se a

proposição de que o conhecimento do saber geográfico e o fazer pedagógico estejam inter-

relacionados na prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia. Em vista disso,

torna-se possível aos professores enfrentar no cotidiano escolar diferentes situações e tensões,

mesmo em um contexto que tenda a propiciar o descrédito da profissão docente.

Outro aspecto importante a ser considerado refere-se à relação entre prática

pedagógica e currículo na efetivação da Geografia Escolar, pois, no bojo da prática, reflete-se

a teoria curricular que embasa as aulas de Geografia. Sob tal enfoque, Lopes e Macedo (2011)

salientam que a prática pedagógica também desponta como centro decisório e de produção de

sentidos no currículo e na elaboração do conhecimento escolar. O enfoque sobre o currículo

será aprofundado no terceiro capítulo.

No entanto, este capítulo buscou discutir as dimensões desafiadoras do ser professor

de Geografia em início de carreira a partir do relato pessoal e profissional da pesquisadora, a
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fim de contextualizar a problemática desta pesquisa. É possível identificar uma série de

desafios enfrentados pelo professor iniciante ao desenvolver as atividades de aula,

mostrando quão impactante é a familiarização com o cotidiano escolar, o atendimento a suas

demandas e o ensino da Geografia.

As dimensões desafiadoras em ser professor são marcadas por aceitações e

opressões, parcerias e divergências, conquistas, reconhecimentos e renúncias. Daí, a validade

de se compreender como o professor iniciante recontextualiza o que aprendeu no curso de

Geografia para atuar na prática da sala de aula. Pesquisas demonstram as lacunas e/ou

limitações da formação inicial e o importante papel desempenhado no contexto da prática

pedagógica, ao ponto de considerar a universidade como pouco comprometida com a sala de

aula onde o professor desenvolverá sua ação didática.

Mas é preciso relativizar, pois há depoimentos de professores que tendem a uma

forte generalização da má formação inicial, considerando-a, até mesmo, não condizente com a

prática na sala de aula. Outro ponto importante, é que os professores iniciantes de Geografia

podem ter dificuldades de estabelecer, à luz das teorias, o que foi aprendido na universidade.

Por esse motivo, faz-se necessária para a formação e atuação dos professores iniciantes de

Geografia a proposta apresentada por Shulman sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo.

O conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico (SANTOS, 2017) propicia a

capacidade de recontextualizar o conhecimento do conteúdo em formas pedagogicamente

influentes e em consonância com a realidade do contexto escolar e dos próprios alunos, visto

que a prática pedagógica constitui-se em duas dimensões inseparáveis do professor iniciante

de Geografia: sua formação profissional (inicial e continuada) e as condições concretas em

que atua.

A expressão prática pedagógica justificada pela fundamentação teórica de Basil

Bernstein, cujas categorias serão evidenciadas nos próximos capítulos, com destaque para os

discursos pedagógicos dos professores iniciantes de Geografia em suas práticas

recontextualizadoras. À vista disso, o segundo capítulo apresenta considerações fundantes

sobre a teoria de Bernstein enfocando seus principais modelos teóricos e, especificamente, os

conceitos de recontextualização, discurso pedagógico, discurso vertical e discurso horizontal

como condicionantes para a compreensão da prática pedagógica e dos discursos dos

professores iniciantes de Geografia.
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2 A TEORIA DE BERNSTEIN: CONTRIBUIÇÕES PARA O CAMPO DA
EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA

Ao promover reflexões sobre professores iniciantes de Geografia a partir da própria

trajetória profissional da pesquisadora é possível dimensionar os diferentes enfrentamentos

dos professores de Geografia no início de carreira. Assim, torna-se relevante dar continuidade

à discussão no intuito de compreender como ocorre a prática pedagógica dos professores

iniciantes de Geografia, tendo por referência sua formação inicial e os processos de

recontextualização na sala de aula.

Nessa seção, dedica-se centralmente às considerações basilares da teoria de Bernstein

e seus principais modelos teóricos, com destaque para os conceitos de recontextualização e de

discurso pedagógico. Tal proposta permite um instigante questionamento: em que medida a

teoria de Bernstein oferece uma orientação que contribui para compreender a prática

pedagógica dos professores iniciantes de Geografia nos processos de recontextualização da

sala de aula?

Na tentativa de apresentar argumentos que tendem a responder essa questão, no

primeiro momento, faz-se necessária uma breve discussão sobre transposição didática e a

escolha pelo suporte teórico de Basil Bernstein. Em seguida, apresentam-se os principais

modelos teóricos de Bernstein, assim como, ressalta-se a estrutura do conhecimento pelo

discurso vertical e discurso horizontal. E por fim, discorre sobre o discurso pedagógico e os

processos de recontextualização no contexto desta pesquisa8.

2.1 Yves Chevallard e Basil Bernstein: entre transposição didática e recontextualização

Para o entendimento central das transformações que a pedagogização para fins de

ensino ocasiona na organização do conhecimento, considera-se que as teorizações de Yves

Chevallard e Basil Bernstein estejam entre as mais indicadas. Mesmo que a teoria de Yves

8 Ao se propor uma produção escrita sobre a teoria de Bernstein, vale ressaltar que este texto se
configura numa segunda versão do texto original. Na verdade, a primeira produção foi escrita para o
exame de qualificação e teve alterações sugeridas pelas professoras da banca. Posteriormente, o
mesmo texto foi lido e discutido com as professoras supervisoras na Universidade de Lisboa durante a
realização do doutorado sanduíche. No entanto, seguindo as orientações e leituras sugeridas, neste
momento, apresenta-se aqui um novo escrito acreditando ser ele resultado de entendimentos
internalizados e mais fluídos acerca da teoria de Bernstein e como esse suporte teórico fundamenta
esta pesquisa.
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Chevallard não seja referência nesta tese, considera-se relevante uma referência a sua acepção

como posicionamento justificável para se compreenderem suas convergências e divergências

relevantes em relação à teoria de Bernstein. A princípio pode-se dizer que o conceito de

transposição didática tornou-se um jargão referido em documentos, textos e falas de diversas

pessoas ao passo que o conceito de recontextualização ocorre mais timidamente.

Yves Chevallard, pensador e educador filiado ao campo da didática francesa, tendo

uma perspectiva epistemológica que parte de questões do ensino das matemáticas para a

investigação sobre os saberes escolares. O autor considera que a transposição didática passa

pela distinção entre as três partes interligadas de saberes que o constituem: o saber sábio, o

saber a ensinar e o saber ensinado. (CHEVALLARD, 1995). O primeiro refere-se ao saber

elaborado pelos cientistas; o segundo é a parte específica dos professores, que está

diretamente relacionada à didática e à prática de condução de sala de aula, sendo o último

aquele absorvido pelos alunos mediante as adaptações e as transposições feitas pelos

cientistas e pelos professores.

De acordo com Chevallard (1995), o conhecimento escolar é compreendido por meio

da transposição didática, definida como o processo de passagem do conhecimento científico

ao conhecimento escolar. Considera-se que a transposição didática coloca em evidência o fato

de que a disciplina escolar não é o conhecimento científico, mas parte dele. E, além disso,

parte modificada.

Sua teorização elucida que é preciso modificar o saber sábio para que este se

transforme em saber ensinado. Nessa perspectiva, o professor tem o desafio de transformar

um conhecimento do saber em conteúdo didático (objeto de ensino) em condições de ser

aprendido pelos alunos. Para tal, como salienta Stefenon (2017),

A ideia da transposição didática consiste no trabalho de transformação que o saber
acadêmico sofre ao ser reelaborado para se tornar um objeto de ensino escolar. Neste
processo, o conhecimento acadêmico passa por sucessivas reconstruções,
referenciadas por demandas específicas sugeridas pelas várias dimensões que
interferem na prática docente, desde o âmbito das estruturas formais de organização
dos sistemas de ensino até o nível das experiências culturais que avivam o espaço da
escola. (p. 69-70).

De modo semelhante, Oliveira (2015) destaca que a tese da transposição didática

implica dizer:

Todo projeto de ensino é constituído pela identificação e eleição de conteúdos do
saber (saber sábio/acadêmico) como conteúdos a ensinar (saber a ensinar). O
conteúdo do saber preexiste ao movimento que o designa em conteúdo a ensinar. A
partir do momento em que o conteúdo do saber é indicado como um conteúdo a
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ensinar ele passa por um conjunto de transformações adaptativas, o que o torna apto
a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. (p. 42).

Ao contrário do que possa parecer, a mesma autora ressalta que o conhecimento

escolar supervaloriza o conhecimento científico e reafirma o lugar do professor como

executor do ensino com suposta passividade no processo transpositivo, pois “o conceito

elucida que a atuação do professor se dá ao final do processo de transposição didática... o seu

único papel seria a transmissão do conhecimento construído por outros.” (Idem, p. 43).

Ainda nessa incursão, mesmo que a recontextualização seja tratada com maior

destaque nas próximas páginas, é possível identificar similaridades com a transposição

didática. No entanto, há nítidas divergências entre eles. Essa problemática (convergências e

divergências) resultou em pesquisa de mestrado de Miriam Soares Leite e na publicação de

seu livro “Recontextualização e Transposição Didática – Introdução à leitura de Basil

Bernstein e Yves Chevallard”.

No livro referido, a autora situa em linhas gerais as obras desses teóricos, compara

suas proposições para melhor explicitar especificidades e discute as polêmicas que cercam

seus escritos. Leite (2007) deixa claro que não propõe desenvolver qualquer comparação

dicotômica entre as contribuições de tais autores e também, não opta por qualquer um deles.

Mas, adverte:

Bernstein e Chevallard abordam a questão da constituição do conhecimento escolar
a partir de perspectivas diferenciadas – o primeiro mais diretamente sociológico, e o
segundo, mais próximo de um olhar da epistemologia. A maior pertinência de
aplicação de um ou de outro modelo ocorrerá em função do recorte de pesquisa
realizado e dos referenciais teóricos com que se dialogue (p. 75).

A autora enfatiza que Chevallard privilegia o estudo epistemológico do sistema

didático, o que, por sua vez, implica a centralidade da discussão da constituição dos saberes

escolares. Propõe uma significativa distinção entre o conhecimento produzido no espaço

científico e o conhecimento que se deve produzir no ambiente escolar, principalmente aquele

onde se desenvolve o ensino básico. Ainda em seu livro, a autora descreve a relação

hierarquizada do saber ensinado e seus saberes de referência:

O saber escolar não seria usualmente problematizado, o que contribuiria para sua
naturalização no entendimento daqueles que participam dessas relações. A teoria da
transposição didática pretende desestabilizar esse entendimento, expondo
enfaticamente a necessária distância entre o saber ensinado e seus saberes de
referência. Mais do que isso, propõe-se pensar o sistema didático a partir dessa
dimensão, com base na abordagem epistemológica do saber a ser ensinado. (LEITE,
2007, p. 49).
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Assim, é uma teoria que tende a se afastar dos fundamentos teórico-metodológicos

referenciados nesta pesquisa, principalmente porque há uma supervalorização do

conhecimento científico em detrimento do conhecimento escolar ao ponto de se negarem as

especificidades do contexto social e escolar, os conhecimentos prévios dos alunos e o papel

do professor nesse processo. Lopes e Macedo (2011) contribuem para essa discussão ao se

referirem à hierarquização estabelecida entre conhecimento científico e escolar:

Assumir essa transformação na qual o conhecimento é submetido quando inserido
nas relações de um sistema didático é assumir uma diferença intrínseca entre
conhecimento escolar e conhecimento científico. Tal diferença epistemológica é
decorrente das diferenças entre as finalidades sociais das instituições produtoras do
conhecimento científico e as finalidades sociais conferidas pela sociedade à escola.
(p. 98)

Tal como se referem no trabalho de Leite (2004), as contribuições de Chevallard e

Bernstein para a discussão do conhecimento escolar são notórias, mas a autora assegura que

“apesar das diversas aproximações que podem ser identificadas nos dois modelos teóricos em

que esses conceitos se inserem, as especificidades de cada um desses modelos determinam

enfoques não antagônicos, porém diferenciados”. Também Stefenon (2017) traz outras

contribuições para essa discussão:

Ao admitir essas distinções pode-se afirmar que enquanto o conceito de transposição
foca suas análises sobre a característica dos textos pedagógicos em suas mais
diferentes manifestações, a perspectiva da recontextualização permite um outro
olhar, mais voltado para aquilo que fundamenta o texto, ou seja, os códigos e seus
contextos. Em outras palavras, a transposição didática está mais preocupada com
aquilo que é visível no processo da comunicação pedagógica, enquanto a
recontextualização permite uma exploração mais profunda pelas estruturas
subterrâneas invisíveis da comunicação. (p.71).

Por esta razão, dar destaque à teorização de Bernstein é introduzir a discussão acerca

da dimensão discursiva das relações pedagógicas escolares, bem como dos aspectos

ideológicos dessa dimensão, em uma perspectiva sociológica não determinista das

articulações entre as macrorrelações sociais e as microinterações do cotidiano escolar.

Leite (2007) assegura que, devido à percepção por parte de Bernstein, relativa à

necessidade de se pesquisar o espaço cotidiano da sala de aula para investigar as relações

pedagógicas, sua teoria pode interessar a pesquisas de cunho didático. Sendo assim, mesmo

que Yves Chevallard seja referenciado em muitos trabalhos do campo da Didática e do

Currículo, o conceito de transposição didática não poderá ser substituído pelo conceito de

recontextualização, o que provavelmente não seria possível. Prontamente, a referência teórica

a ser destacada nesta tese é aos estudos desenvolvidos por Basil Bernstein.
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2.2 Basil Bernstein e seus principais modelos teóricos

Basil Bernstein nasceu em Londres no ano de 1924, filho de uma família de

imigrantes judeus e morreu em 2000, tendo iniciado sua carreira acadêmica na Universidade

de Londres, na década de 1960. Ocupou a cátedra Karl Mannheim, foi chefe do Departamento

de Sociologia da Educação e, quando se aposentou, recebeu o título de professor emérito.

Bernstein foi um grande sociólogo e suas publicações tiveram início em 1958 e

desenvolveram-se continuamente até 2000. A evolução das suas ideias aparece

fundamentalmente em cinco volumes (Class, codes and control), nas quais o autor foi

elaborando a teoria dos códigos sociais e educativos e suas implicações para a reprodução

social. Juntamente com Michael Young, Basil Bernstein passa a ser referido no campo da

pesquisa educacional brasileira como um dos principais teóricos da Nova Sociologia da

Educação.

Sua teoria tem sido amplamente utilizada por áreas de conhecimento tão diversas que

chegou ao campo educacional e agora, mais, especificamente, na Geografia. Vale ressaltar

que foram identificadas duas teses defendidas (SOARES, 2011; STEFENON, 2017) na área

de Geografia fundamentadas na teorização de Bernstein e suas reflexões compõem a

referência deste trabalho, tratadas com maior ênfase no item 2.4 deste decorrente capítulo. Tal

fato pode estar diretamente relacionado ao propósito da teoria de Bernstein de fundamentar e

desvelar a complexidade das práticas escolares em articulação com os contextos sociais.

Em toda a trajetória intelectual de Basil Bernstein expõe-se uma concepção dos

mecanismos de produção, reprodução e transformação cultural e social. Esse teórico apresenta

em suas obras uma permanente atitude reflexiva e interrogativa numa perspectiva crítica de

abordagem das questões educacionais. Sabe-se que as transformações ocorrem, as relações

sociais são existentes e elas precisam ser levadas em consideração, o que faz com que a teoria

bernsteiniana propicie mais fundamento às pesquisas na área da Educação.

No estudo dessa dimensão, a obra de Bernstein (1998) é marcante, aspecto este

enfatizado por diferentes pesquisadores que escrevem sobre o autor (GALLIAN, 2008;

LEITE, 2004; MAINARDES; STREMEL, 2010; MORAIS, 2004; MORAIS; NEVES, 2007;

SANTOS, 2003). Sua obra é complexa, densa, dialética e com um nível de teorização que

exige do leitor um referencial de outras leituras para a compreensão de suas ideias, pois o

mesmo aponta diferentes elementos constituintes para se pensar em diferentes contextos e

possibilidades e, diante isso, tomar posicionamento.
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Santos (2003) descreve suas inquietações a partir da leitura dos trabalhos de

Bernstein:
Era a primeira vez que lia um trabalho de discussão do processo de produção do
conhecimento escolar dentro de uma abordagem completamente nova. O texto
provocava-me certa inquietação porque era difícil aceitar que o conhecimento
escolar no seu processo de constituição fosse deslocado de seu campo de produção e,
por meio de recontextualizações sucessivas, [...]. No entanto, apesar das dificuldades
que o texto apresentava, pude perceber que estava diante de um autor que
modificava minha visão sobre a escola e o currículo. (SANTOS, 2003, p. 16-17).

Leite (2004) também faz apontamentos sobre as observações descritas com a leitura

das obras de Bernstein:

Percebe-se na leitura dos seus livros uma escrita que descrevo como espiralada –
Bernstein retorna diversas vezes a um mesmo conceito, a uma mesma discussão,
porém sempre trazendo algum novo aporte, fruto da reflexão acerca da eficácia
descritiva do modelo nas pesquisas realizadas por seus alunos e colaboradores.
Nesse processo, não apenas revê conceitos já estabelecidos, como também
desenvolve outros em resposta às demandas de descrição dos contextos estudados.
(p. 23).

Basil Bernstein fundamenta-se em uma constelação de conceitos e/ou categorias de

análise que dão suporte à sua teorização. Esses conceitos são palavras-chave dos modelos

teóricos de Bernstein, dentre os quais se destacam: classificação, enquadramento, poder,

controle, código, dispositivo pedagógico, regras distributivas, regras recontextualizadoras,

regras de avaliação, discurso pedagógico, recontextualização, discurso vertical, discurso

horizontal, dentre outros. Considera-se que esses conceitos são retomados em suas diferentes

obras, já que “Bernstein é um autor fiel a si mesmo, cuja obra consiste em um refinamento

cada vez maior e mais elaborado, do ponto de vista teórico, de conceitos com alto nível de

abstração que vão se tornando cada vez mais complexos” (SANTOS, 2003, p. 17).

Os conceitos teóricos de Bernstein devem ser considerados dentro de um macro e de

um micro contexto, tornando-se sua preocupação operacionalizá-los de forma a permitir que

os mesmos se traduzam tanto nas relações externas quanto nas internas, as formas pelas quais

as relações de poder e os princípios de controle acabam por ser reproduzidos dentro da

realidade escolar. Diante isso, Leite (2004) aponta que a viabilização dessa articulação entre

os níveis micro e macroestruturais de construção do conhecimento e das relações pedagógicas

da sua transmissão e aquisição torna-se a meta maior de Bernstein ao longo dos seus quase 40

anos de produção teórica.

Ao referenciar a teoria de Bernstein, cabe uma advertência importante: considerando

que, ao tornar-se de domínio público, qualquer pesquisador (a) de distintas áreas do

conhecimento pode utilizar a teoria em sua integridade ou não. Assim, se corre o risco de uma
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interpretação errônea ou equivocada da teoria de Bernstein, uma vez que possui complexas

formulações teóricas e níveis de abstração. Nesse sentido, sua teoria foi alvo de críticas e se

considera que grande parte da crítica a Bernstein decorre de má interpretação, de

incompreensões sobre o que ele quis dizer, o que até pode ser atribuído a sua escrita densa e

muitas vezes de difícil leitura.

Neste texto, mesmo considerando a riqueza e a complexidade da teoria de Bernstein,

o objetivo é apresentar dois dos principais modelos que sintetizam as ideias fundamentais

contidas em sua teoria e que têm constituído parte do suporte teórico para esta tese: Modelo

de reprodução e transformação cultural e Modelo do discurso pedagógico.

2.2.1 Modelo de reprodução e transformação cultural

Antes mesmo de iniciar a descrição do modelo anunciado, cabe uma breve nota.

Embora as ideias bernsteinianas estejam classificadas no grupo das teorias da reprodução

cultural, Basil Bernstein vai além, pois as teorias da reprodução cultural não estão

preocupadas em fazer descrição, apenas desejam investigar como as relações de poder

externas são transmitidas pelo sistema. Assim, Bernstein (1988) faz a seguinte explanação:

Estas teorias estão mais interessadas nas demarcações ideológicas de superfície do
texto [pedagógico] (classe, raça, gênero) e menos interessadas em analisar como foi
composto o texto, quais são as regras de sua construção, circulação,
contextualização, aquisição e mudança. (p. 14).

Bernstein está preocupado com o processo e as possíveis mudanças. Por isso, propõe

um modelo que explique não só a reprodução, mas também a transformação social. Para ele, o

aparelho de reprodução de sujeitos culturais não é determinante nem estável. Ele pode

reproduzir, mas também pode, em certas condições, alterar sua própria ordem. O

posicionamento dos sujeitos, determinado pelos princípios de poder e de controle que

caracterizam dada estrutura social pode ser alterado em consequência do acesso do sujeito a

códigos diferentes, permitindo uma transformação social.

Por exemplo, se uma pessoa com baixo posicionamento na estrutura social (classe

baixa) tiver acesso a contextos de educação formal, ou participarem de agências de

mobilização/resistência (sindicatos e partidos políticos), ou em agências de reprodução

cultural (instituições religiosas e desportivas), isso pode levá-la a uma alteração do código

inicialmente adquirido e, consequentemente, a uma mudança de posicionamento e da forma

de sua relação com outras pessoas em contextos específicos de comunicação.
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O modelo de reprodução e transformação cultural tem como principal

desenvolvimento o conceito de código, considerado “um princípio regulativo, tacitamente

adquirido, que seleciona e integra significados relevantes, formas de realização e contextos

evocadores”. (BERSTEIN, 1996, p. 143). Assim, a unidade para análise dos códigos não é um

enunciado abstrato ou um contexto isolado, mas, sim, as relações entre contextos e, através

dessas, as relações dentro dos contextos.

Os códigos orientam a produção de textos considerados legítimos e adequados a cada

contexto (BERNSTEIN, 1996). Isso permite afirmar que os códigos se definem com respeito

às diferentes classes ou formas de significados relevantes e em relação com as formas de sua

adequada realização. Pois os códigos referem-se a um conjunto de regras que dá legitimidade

à produção dos textos e representações sociais com posicionamentos culturalmente

determinados.

O código considera a análise da distribuição do poder e dos princípios de controle

que regulam e distribuem de forma desigual. Consequentemente, os princípios de atuação

comunicativa se posicionam de forma diferente dos falantes com respeito à capacidade

interativa e o contexto. Na dimensão pedagógica, o código surge como o princípio que regula

a relação entre transmissores e adquirentes em contextos e espaços especializados, podendo

ser estes, respectivamente, os professores e alunos dentro do contexto escolar, como também

se pode referir aos formadores de professores e licenciandos no contexto universitário ou,

simplesmente, à relação pais e filhos dentro de um contexto doméstico. Bernstein (1998)

salienta
As relações de classe geram, distribuem, reproduzem e legitimam formas distintivas
de comunicação, as quais transmitem códigos dominantes e códigos dominados, e
que, no processo de adquirir esses códigos, os sujeitos são por eles diferentemente
posicionados (p.28).

De modo semelhante, Stefenon (2017) afirma que o conceito de códigos permite

analisar, por meio da explicitação das regras que o regulam, a natureza dos significados que

são privilegiados no processo de comunicação, os quais podem ser mais ou menos

dependentes do contexto onde esta se realizam. Para tanto, os códigos podem ser restritos ou

elaborados.

Os códigos elaborados são códigos dominantes e os códigos restritos são códigos

dominados, ambos, produto da divisão social do trabalho dada pelas relações de classe, que

determinam o tipo de código a ser aprendido na relação entre significados, realizações e

contextos. Domingos et al (1985) contribuem com a seguinte consideração sobre a

caracterização dos códigos:
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Os códigos restritos realizam princípios e significados dependentes do contexto, isto
é, princípios e significados embebidos em contextos locais e em relações, práticas e
actividades locais e, neste sentido, estão fortemente relacionados com uma base
material específica. Os códigos elaborados realizam princípios e significados
relativamente independentes do contexto, menos embebidos num contexto local e
em relações sociais, práticas e actividades locais, o que significa que apenas
indirectamente se relacionam com uma base material específica (p. 47).

Assim, quanto mais simples for a divisão social de trabalho, mais específica e local

for a relação entre um sujeito e a base material, mais direta será a relação entre os significados

e a base material específica, e maior a possibilidade de o sujeito ter um código restrito.

Inversamente, quanto mais complexa for a divisão social de trabalho, menos específica e local

for a relação entre um sujeito e a base material, mais indireta será a relação entre os

significados e a base material específica, e maior a possibilidade de o sujeito ter um código

elaborado.

Nessa dimensão, códigos elaborados e restritos configuram-se em princípios

reguladores que refletem as relações de poder (além de as regularem) calcados nos produtos

da divisão social do trabalho. Por exemplo, pode-se referenciar que produção intelectual da

ciência geográfica nas instituições se fundamenta a partir do código elaborado enquanto no

contexto das comunidades locais, no âmbito familiar, tende-se a estruturar a partir de um

código restrito.

Partindo de outro viés, é importante ressaltar que códigos elaborados não são “mais

elaborados” que códigos restritos, mas sim, concebem uma forma de gramática intrínseca que

combina seus significados naquilo que é universal e geral, e cumprem uma função

particularizada, a qual não corresponde à cumprida por um código restrito. Bernstein adverte

que o posicionamento social das famílias pode intervir nas diferentes modalidades de códigos

elaborados, inclusive nas escolas. Ou seja, uma família de classe média tende a estruturar seus

filhos dentro de códigos elaborados. Portanto, o autor sugere que não é possível tratar um

código com mais superioridade do que outro.

Tratar de códigos elaborados e restritos possibilita questionamentos que reverberam

no objeto de estudo desta pesquisa e em seus sujeitos pesquisados: teria o professor iniciante

de Geografia durante a formação inicial acessado códigos elaborados próprios da ciência

geográfica ou da Didática permitindo-lhe um melhor posicionamento relacionado à Geografia

Escolar? Ao ensinar Geografia na escola, como o professor recontextualiza a ciência

geográfica constituída de códigos elaborados num contexto de alunos marcado por códigos

restritos? Esses questionamentos compõem as discussões dos próximos capítulos.
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Porém, a partir da teorização dos códigos, Bernstein (1990, 1998) teve a necessidade

de fazer a distinção entre poder e controle, que correspondem, respectivamente, aos

importantes conceitos de classificação e enquadramento. Algumas pessoas podem considerar

que poder e controle tem o mesmo significado. Porém, na teoria bernsteiniana, é necessário

primar pela diferenciação.

A classificação (C) refere-se à fronteira entre as categorias (professores, alunos,

gestores, conteúdos, espaços, escola, comunidade, família, etc.). Essas categorias podem estar

referidas aos espaços, sujeitos e/ou aos discursos. O poder é quem decide as relações; em

outras palavras, as relações de poder regulam os princípios da classificação. A classificação

pode ser forte quando há uma nítida separação entre essas categorias, o que dá origem a

hierarquias em que cada categoria tem um estatuto e voz específicos e, portanto, determinado

poder. Ao contrário, a classificação pode ser fraca quando significa um equilíbrio de poderes

entre as categorias ou simplesmente à inexistência de fronteiras bem definidas entre as

categorias.

O enquadramento é utilizado para caracterizar as relações/interações sociais, tendo

como referência a comunicação entre os sujeitos. Nesse sentido, Bernstein faz o seguinte

apontamento:

O enquadramento se refere ao princípio que regula as práticas comunicativas das
relações sociais no interior da reprodução de recursos discursivos, isto é, entre
transmissores e adquirentes. Quando o enquadramento é forte, o transmissor,
explicitamente, regula as características distintivas dos princípios interativos e
localizacionais que constituem o contexto comunicativo. Quando o enquadramento é
fraco, o adquirente tem um grau maior de regulação sobre as características
distintivas dos princípios interativos e localizacionais que constituem o contexto
comunicativo. (BERNSTEIN, 1996, p. 59).

De acordo com o autor, o enquadramento também pode ser classificado como forte –

no qual o transmissor possui o controle dos princípios de comunicação – e fraco – pelo qual o

adquirente parece possuir certo controle sobre tais princípios. Bernstein explica que o

enquadramento regula e legitima a comunicação nas relações pedagógicas.

Santos (2003) salienta que Bernstein usa o conceito de enquadramento para analisar

as comunicações legitimadas na prática pedagógica. Assim, o enquadramento pode referir-se

ao controle nas interações comunicativas presentes nas práticas pedagógicas, que podem

ocorrer tanto entre pais e filhos, professores e alunos, professores e gestores. O

enquadramento entre sujeitos refere-se ao controle que têm nas regras discursivas e nas regras

hierárquicas.
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No contexto da sala de aula, as regras discursivas são respectivas à transmissão-

aquisição do discurso e referem-se à seleção, à sequência, à ritmagem e aos critérios de

avaliação. De acordo com Ferreira (2016) seleção refere-se a quem seleciona os

conhecimentos, capacidades, estratégias e/ou processos de avaliação; a sequência está

relacionada com quem estabelece a ordem relativamente aos aspetos anteriores; a ritmagem

diz respeito a quem estabelece a relação entre a quantidade de assuntos a serem transmitidos e

o tempo necessário para adquiri-los; e os critérios de avaliação estão relacionados com quem

estabelece o texto legítimo a ser apreendido, podendo ser explícitos ou implícitos.

Já as regras hierárquicas dizem respeito à forma de comunicação entre sujeitos com

posições hierárquicas distintas, como é o caso do professor e dos alunos, nomeadamente o

controle que os sujeitos em interação podem ter sobre as normas de conduta social. Desse

modo, Bernstein considera que a classificação (poder) e o enquadramento (controle)

estruturam as barreiras e limiares simbólicos entre os discursos - e dentro deles - que se

desenvolvem em sala de aula.

A prática pedagógica pode ser deliberada por meio das relações específicas de

controle entre sujeitos e relações específicas de poder, entre espaços (espaço do professor,

espaço do aluno, espaço dos diferentes alunos), discursos (relação interdisciplinar, relação

intradisciplinar, conhecimento científico e conhecimento cotidiano) e sujeitos (professor-

aluno, aluno-aluno). Por essa razão, para analisar a dimensão estrutural é utilizado o conceito

de classificação e para analisar a dimensão interacional é utilizado o conceito de

enquadramento.

Na dimensão estrutural, por exemplo, a classificação entre sujeitos (professor-aluno)

sempre é forte, pois o professor detém um estatuto mais elevado que o aluno na relação

pedagógica. Porém, a classificação entre o espaço do professor e o espaço do aluno os valores

podem ser diferentes dependendo do contexto escolar e da prática pedagógica do professor.

Assim como em relação aos valores de classificação entre os discursos podem existir uma

demarcação (classificação forte) ou uma proximidade (classificação fraca).

Em relação à dimensão interacional, também exemplificando, o enquadramento será

forte quando o professor tiver o controle sobre os conteúdos e atividades a desenvolver, da

sequência didática e do texto a ser produzido; o enquadramento será mais fraco, quando o

aluno tiver também algum controle referente à seleção, à sequência, ao ritmo de aprendizagem

e aos critérios de avaliação durante o processo do ensino-aprendizagem.
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Portanto, por meio da classificação e do enquadramento se dão, respectivamente, as

relações de poder e os princípios fundamentais do controle social. O poder mantém a

classificação e a interação pedagógica é regulada pela intensidade do enquadramento. Isso se

confirma nos estudos de Leite (2004), que menciona que a classificação define os limites dos

discursos e gera regras de reconhecimento. O enquadramento gera as regras de realização: o

primeiro princípio regula o “quê” e o segundo regula o “como” dos significados produzidos

nas interações comunicativas pedagógicas.

A classificação e o enquadramento definem o que será comunicado e a forma desta

comunicação no grupo de relações sociais, definindo, assim, o código. O código permite

“regular as relações entre contextos e, através dessas relações, regular as relações dentro dos

contextos” (BERNSTEIN, 1990, p.15). Esses princípios constituem as regras de

reconhecimento e as regras de realização, respectivamente. As regras de reconhecimento

permitem a distinção entre contextos por meio da identificação das suas particularidades, ou

seja, da identificação dos significados pertencentes a cada contexto. As regras de realização

proporcionam meios para a escolha dos significados apropriados ao contexto (realização

passiva), e para a produção do texto legítimo (realização ativa).

Para Bernstein (1990), numa determinada prática pedagógica os valores da

classificação (fraca ou forte) estabelecem regras de reconhecimento específicas, que permitem

ao aluno reconhecer e identificar a especificidade de um contexto. Por essa razão, quando os

valores de classificação mudam de fortes para fracos, também mudam os contextos e as regras

de reconhecimento. De tal modo, os valores de enquadramento (fraco ou forte) estabelecem

regras de realização, ou seja, promovem a forma de comunicação pedagógica num

determinado contexto. Assim, valores distintos de enquadramento pressupõem diferentes

regras de realização por parte do aluno e, por isso, transmitem regras diferentes para a criação

de textos (MORAIS; NEVES, 2007a).

No estudo dessa dimensão, as regras de reconhecimento regulam as regras de

realização, permitindo distinguir os vários contextos e considerar os fatores sócio afetivos,

permitindo a produção de realizações especializadas dentro de cada contexto. Portanto, esse

modelo teórico estima ser considerado como uma teoria de reprodução cultural e social, pois,

ao identificar possíveis espaços de mudança propõe um modelo que explica não só a

reprodução, mas também a transformação social. Assim, esse modelo na teoria bernsteiniana

possibilita uma dimensão sociológica para as pesquisas da educação e, em particular, da

Geografia.
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2.2.2 Modelo do discurso pedagógico

Primeiramente, ao referir-se ao termo discurso, Basil Bernstein não nega a existência

de uma base linguística; no entanto, em sua teoria, procura considerar as condições sociais

(relações de poder) que controlam a produção e a reprodução do discurso e reconhecer essas

relações que regulam a sua existência. De acordo com Bernstein (1998), o discurso é uma

categoria abstrata, resultado de uma construção, de uma produção. O discurso não pode ser

reduzido a uma simples realização de linguagem; cada processo discursivo pode ser

considerado como produto de uma rede complexa de relações sociais e, por sua vez, cada

discurso é um mecanismo de poder.

O discurso pedagógico não é um repertório de discursos, mas pode ser definido pela

relação que incorpora o discurso instrucional (DI) no discurso regulador (DR). O primeiro é

um discurso de competência e o segundo é um discurso de ordem, ou seja, um discurso que

cria ordem, relação e identidade especializadas. Essa relação DI/DR mostra que, subjacente à

forma como os conhecimentos são transmitidos na relação pedagógica (DI), estão os

princípios e normas de conduta social (DR).

Nesse sentido, o discurso regulador (DR) é a pré-condição para qualquer discurso

pedagógico, pois a regulação moral das relações sociais de transmissão/aquisição é anterior à

transmissão de competências e uma condição para essa transmissão. Para tanto, Bernstein

utiliza esse conceito como princípio de inserção de um discurso instrucional (DI), de

habilidades específicas, em um discurso regulador - ou regulativo (DR) - de ordem moral, que

possui dominação sobre o primeiro; desse modo o discurso pedagógico é o resultado da

combinação desses dois discursos.

O modelo do discurso pedagógico de Bernstein (1990, 2000) é centrado em um

conjunto complexo de relações, pressupondo a intervenção de diferentes campos e contextos

que conduzem à produção e reprodução do discurso pedagógico ao longo do aparelho

pedagógico. De acordo com esse modelo, a gramática interna do discurso pedagógico é

fornecida pelo aparelho pedagógico, através das regras de distribuição, de recontextualização

e de avaliação, hierarquicamente relacionadas.

Bernstein (1998) explicita como as regras estão organizadas e inter-relacionadas:

Para começar, direi que o dispositivo pedagógico fornece a gramática
intrínseca do discurso pedagógico (isto é, a gramática, no sentido
metafórico). Considerarei, em seguida, a gramática intrínseca do discurso
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pedagógico que o dispositivo fornece, principalmente através de três
conjuntos de regras relacionadas entre si: regras distributivas, regras de
recontextualização e regras de avaliação. Essas regras mantêm um
relacionamento particular entre si. Ou seja, estão relacionados de forma
hierárquica, no sentido de que as regras de recontextualização são derivadas
das distributivas, e os avaliadores são derivados dos recontextualizantes.
Existe uma inter-relação necessária entre essas regras e também há relações
de poder entre elas. (BERNSTEIN, 1998, p. 58 – tradução nossa)

As regras de distribuição ocorrem no campo de produção do discurso pedagógico

marcadas por regras especializadas de controle e poder, que distribuem aquilo que pode ser

transmitido, quem é que pode transmitir, como será transmitido e a quem transmitir. Essas

regras difundem as formas de conhecimento e de consciência a diferentes grupos e classes

sociais, regulam quem tem acesso a qual conhecimento, transmitido por quem e em que

condições, o pensável (o conhecimento acessível, reproduzido) e o impensável (o

conhecimento que ainda não foi produzido), estabelecendo os limites da recontextualização

do discurso pedagógico, porque regulam as regras de recontextualização. Pode-se dizer que as

regras de distribuição estão sendo cada vez mais controladas pelo Estado por ser este o

principal mantenedor das agências e/ou programas de financiamentos de pesquisas. Estes, por

sua vez, regulam o quê deve ser transmitido e o como deve ser transmitido.

As regras recontextualizadoras referem-se ao contexto recontextualizador,

estruturado por campos diversos, cujo conjunto é denominado pelo autor “campo

recontextualizador” (BERNSTEIN, 1996, p.91). Neste campo atuam, de acordo com as regras

distributivas, os agentes recontextualizadores, que modificam um texto selecionado, que sofre

uma transformação antes de sua relocação (num determinado campo, num determinado

contexto) no discurso pedagógico.

Bernstein ressalta a importância de se compreenderem os dois tipos de

transformações que um texto passa devido às influências exteriores e interiores do discurso:

É crucial fazer uma distinção entre, no mínimo, dois tipos de transformações de um
texto. A primeira é a transformação do texto dentro do campo recontextualizador e a
segunda é a transformação do texto transformado, no processo pedagógico, na
medida em que ele se torna ativo no processo de reprodução dos adquirentes. É o
campo recontextualizador que gera as posições e oposições da teoria, da pesquisa e
da prática pedagógica. É, de alguma forma, importante analisar o papel dos
departamentos do Estado nas relações e movimentos dentro dos vários contextos e
seus campos estruturadores, bem como entre eles. (Bernstein, 1996, p.92).

Por isso, é imprescindível considerar nas regras recontextualizadoras as diversas

agências educacionais do Estado, o que inclui as pesquisas produzidas e a fiscalização feita
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por essas agências; as universidades com suas pesquisas e produções teóricas; as publicações

em livros e revistas; assim como o campo educacional e as práticas pedagógicas dos

professores que, juntos, validam as influências sobre as transformações de um texto.

As regras avaliativas estabelecem os critérios para a prática pedagógica, definindo os

níveis que se devem alcançar, “as regras de avaliação atuam seletivamente sobre os conteúdos,

a forma de transmissão e sua distribuição para os diferentes grupos de alunos em diferentes

contextos” (BERNSTEIN, 1998, p.144 – tradução nossa). As regras de avaliação regulam a

relação entre a transmissão e a aquisição dos discursos pedagógicos específicos e, assim,

regulam diretamente a prática pedagógica.

No intuito de maior compreensão sobre o modelo do discurso pedagógico de Basil

Bernstein, a seguir, a Figura 6 demonstra as múltiplas e complexas relações que intervêm

sobre a produção e reprodução do discurso pedagógico.
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Figura 6 - Modelo do discurso pedagógico de Bernstein

Fonte: Morais e Neves, 2007.

O modelo do discurso pedagógico inclui três níveis fundamentais de análise: geração,

recontextualização e transmissão. Os dois primeiros níveis de análise (geração e

recontextualização) estão relacionados com a produção e o terceiro nível (transmissão) a

reprodução do discurso pedagógico. Evidencia que o discurso pedagógico é determinado por

um conjunto complexo de relações que pressupõem a intervenção de diferentes campos e

contextos. É possível, também, analisar as relações que se estabelecem entre os vários níveis

desde o macro nível, do campo de Estado, até ao micro nível, da sala de aula.
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Na pretensão de clarear a complexidade dessas relações, segue-se breve descrição

analítica dos níveis de produção e reprodução do discurso pedagógico. Em relação ao campo

da produção do discurso pedagógico, o nível I refere-se à geração. Confere uma interação

entre os campos: internacional, da economia (recursos físicos), do Estado e do controle

simbólico (recursos discursivos), resultando nos princípios dominantes da sociedade, ou seja,

o discurso regulador geral (DRG). Esse discurso, correspondente ao discurso oficial do Estado

sendo institucionalizado através de textos legais e administrativos.

No entanto, os princípios dominantes da sociedade (normas, valores, atitudes) que

integram o DRG estarão sujeitos ao campo de recontextualização oficial (CRO), que

corresponde aos ministérios e secretarias de Estado, sofrendo, desse modo, uma primeira

alteração, ou seja, uma primeira recontextualização. Esse processo de adequação dos

princípios dominantes a um novo contexto (sistema educativo) diz respeito ao nível II

(recontextualização) de análise da produção do discurso pedagógico e é responsável pela

produção do discurso pedagógico oficial (DPO), expresso no currículo escolar, nos programas

e, ainda, em normatizações, leis e pareceres diversos.

O discurso pedagógico oficial (DPO) regula as regras de produção, reprodução,

distribuição e inter-relação dos textos pedagógicos, das práticas de comunicação, ou seja, das

relações sociais de transmissão-aquisição e das práticas organizacionais. Esse discurso, uma

vez produzido, vai entrar no campo da recontextualização pedagógica (CRP), onde se incluem,

por exemplo, os departamentos universitários de educação, as escolas de formação de

professores, bem como os meios de comunicação especializada, sofrendo um segundo

processo de recontextualização.

Desse processo surge o discurso pedagógico de reprodução - nível III, Transmissão -

que, ao ser inserido nos contextos de reprodução pedagógica (diferentes níveis de ensino),

pode ser sujeito a princípios de recontextualização, dependendo do contexto específico de

uma dada escola e, sobretudo, da prática pedagógica do professor, que, por sua vez, é mediada

por diferentes fatores, entre eles seus princípios de formação profissional.

Assim, o discurso pedagógico reproduzido na escola depende das diferentes relações

que caracterizam os contextos específicos de ensino-aprendizagem, das práticas pedagógicas

dos professores, que podem, efetivamente, influenciar essas relações e, desse modo,

representar fatores de recontextualização do discurso educativo. Esse assunto será

aprofundado, ainda neste capítulo, no item 2.4, mas, é notório destacar que o modelo do

discurso pedagógico da teoria de Bernstein (1990, 2000) apresenta forte linguagem interna de
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descrição, contém instrumentos conceituais aplicáveis a diferentes níveis de análise e

possibilita fazer diferentes inter-relações.

Nesse modelo, é possível, ainda, perceber que o discurso pedagógico não é o

resultado mecânico desses princípios, uma vez que nos vários níveis do aparelho pedagógico

oficial podem ocorrer recontextualizações. Essas, ao permitirem que ocorram mudanças,

fazem com que o discurso que é reproduzido não corresponda rigorosamente ao discurso que

é produzido. Para a compreensão deste ponto, no próximo item realiza-se um estudo sobre as

formas discursivas, distinguidas em discurso vertical e discurso horizontal, e sobre como os

conceitos podem contribuir para a construção do conhecimento geográfico.

2.3 Discurso vertical e discurso horizontal na construção do conhecimento geográfico

No desenvolvimento do modelo teórico do discurso pedagógico referido

anteriormente, Bernstein (1999) centrou seus estudos nas formas discursivas com enfoque nos

princípios internos de sua construção e em sua base social. Assim, o autor presume a distinção

entre dois tipos de discursos: o discurso horizontal e o discurso vertical. Esses dois discursos

estão ideologicamente posicionados e diferentemente avaliados, podendo ser considerados

como diferentes “formas de conhecimento”.

O discurso horizontal se dá por meio das relações funcionais de segmento ou

contextos da vida cotidiana. Ele refere-se à aquisição de uma competência comum que ocorre

no dia-a-dia por meio das práticas cotidianas. Usualmente, o discurso horizontal “é conotado

como conhecimento do dia-a-dia ou do senso comum, tende a ser um discurso oral, local,

dependente e específico do contexto, tácito e multiestratificado”. (MORAIS; NEVES 2012, p.

3).

Assim, o discurso horizontal implica um conjunto de estratégias que são locais,

organizadas de forma segmentada e dependente de um contexto específico. Ele ocorre de

acordo com as relações funcionais dos segmentos da vida cotidiana. Já o discurso vertical

refere-se ao discurso acadêmico, também chamado de conhecimento escolar ou oficial. O

referido discurso se apresenta em forma de uma estrutura coerente, explícita e com princípios

sistemáticos.

O discurso vertical é constituído pelas estruturas hierárquicas de conhecimento e

estruturas horizontais de conhecimento. As estruturas hierárquicas de conhecimento

correspondem a formas de conhecimento que se caracterizam por integrar teorias que operam

a níveis cada vez mais abstratos e generalizados, no sentido de explicar a uniformidade
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subjacente a uma variedade de fenômenos díspares. Por isso, afirma-se a existência de

integração da linguagem com estrutura coerente, explícita, hierarquicamente organizada. No

estudo dessa dimensão se encontram as ciências naturais.

As estruturas horizontais de conhecimento se caracterizam por uma série de

linguagens especializadas com questionamentos e critérios específicos para a produção e

circulação de textos. Pode-se dizer que existe uma acumulação de linguagens. Nesse âmbito

se encontra o caso das ciências sociais e das humanidades. De acordo com a linguagem

interna de descrição, as estruturas horizontais dividem-se em duas formas de conhecimento:

gramáticas fortes e gramáticas fracas. As gramáticas fortes possuem linguagem interna de

descrição com formas claras e explícitas referentes aos conceitos e às relações estabelecidas

entre eles e as descrições empíricas, como é o caso da economia e da matemática. Enquanto

nas gramáticas fracas esses aspectos mencionados são pouco explícitos, assim se considera o

caso da sociologia e da geografia, por exemplo.

O quadro 6, a seguir, representa as formas discursivas propostas por Bernstein a

partir da distinção entre discurso horizontal e discurso vertical.

Quadro 6 – Discursos verticais e horizontais.

Fonte: (Adaptado de Bernstein, 1999).

Tendo por base o exposto sobre as estruturas do conhecimento, Stefenon (2017)

apresenta uma proposição provocativa quando aponta que a Geografia refere-se a um discurso
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vertical de estruturas híbridas, por estar na interlocução entre as ciências naturais e as ciências

humanas. O autor pressupõe em seu trabalho:

A partir dessa estrutura de classificação, defende-se a proposição de que a Geografia,
a qual é tomada aqui como referência para a análise empreendida nesta tese,
constitui um discurso vertical de estruturas híbridas. Isso significa dizer que essa
disciplina situa-se na interface entre os saberes produzidos no campo das ciências
naturais e no das ciências humanas. (STEFENON, 2017, p. 80).

Mesmo que não seja o foco da discussão proposta, considera-se particularmente

importante pensar sobre essa proposição relacionada à Geografia, pois mesmo partindo do

princípio que ela seja uma ciência social, seu caráter epistemológico plural a posiciona numa

identidade complexa e multifacetada. Talvez essa seja a explicação para sua identificação

entre as estruturas híbridas.

No contexto educacional, a distinção entre esses dois discursos (horizontal e vertical)

tem outras expressões como discurso não acadêmico e discurso acadêmico, conhecimento

local e conhecimento oficial e, até mesmo, conceitos espontâneos e conceitos científicos

propostos por Vygotsky (2008). Nessa dimensão, parte-se das ideias e teorias bernsteinianas

que sustentam e reforçam aspectos sobre as formas discursivas para se referir à Geografia

ensinada na escola.

Na prática pedagógica, os professores iniciantes de Geografia precisam levar em

consideração as características socioculturais dos alunos, criando condições para o

envolvimento e participação dos mesmos nas aulas, ou seja, presume-se que os segmentos do

discurso horizontal têm sido recontextualizados e inseridos nos conteúdos geográficos como

procedimento didático para tornar os conhecimentos científicos mais acessíveis aos alunos.

Considerar os conhecimentos prévios dos alunos decorrentes de suas práticas

cotidianas torna-se uma das formas de facilitar o acesso ao discurso vertical da escola. Porém,

pode-se correr o risco de o discurso horizontal passar a ter um maior destaque que o discurso

vertical. Assim, a prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia seria

problematizar com exemplos de situações do cotidiano para explicá-las com base no

conhecimento escolar. Desse modo, promove-se o acesso simultâneo aos dois tipos de

discursos e se introduzem os princípios que permitem a distinção entre eles.

Portanto, o que não pode acontecer é que o discurso horizontal seja valorizado e se

torne o estatuto da escola. Pois, o discurso da escola é vertical. Não se pode correr o risco de

ensinar Geografia, considerando o conhecimento do dia-a-dia como o contexto privilegiado

de referência. Esse é um notório desafio para os professores: estreitar o fosso entre a visão
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empírica que o aluno tem do mundo à sua volta e as variadas explicações científicas para os

fenômenos desse mesmo mundo. Porém, o discurso vertical não suprime o horizontal, uma

vez que cada um tem sua legitimidade/validade nos contextos específicos em que se realizam.

No estudo dessa dimensão, o próximo item promove uma discussão sobre os estudos

de Bernstein no contexto das pesquisas geográficas e dos estudos desenvolvidos pelo grupo

ESSA da Universidade de Lisboa-Portugal, entre os que contribuem para as reflexões

desenvolvidas no decorrer deste trabalho.

2.4 O discurso pedagógico e os processos de recontextualização no contexto das
pesquisas geográficas

Antes de enfatizar as contribuições da teoria bernsteiniana no contexto desta pesquisa,

torna-se pertinente ressaltar dois trabalhos de doutoramento (SOARES, 2011; STEFENON,

2017) na área de Geografia nos quais a base das ideias e teorias se assenta nos estudos de

Basil Bernstein e são considerados referenciais nas discussões e reflexões aqui apresentadas.

Assim como fazer um relato sobre os estudos desenvolvidos pelo grupo Estudos Sociológicos

da Sala de Aula (ESSA).

O trabalho de Soares (2011) teve o objetivo de relacionar os Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN) de Geografia às mudanças impostas pelas políticas neoliberais. Para isso, o

autor discute o conceito de recontextualização do discurso pedagógico como elemento da

gênese dos PCNs. Isso quer dizer que Soares se reporta a dois conceitos considerados

fundamentais para a análise do currículo, das propostas curriculares e das práticas curriculares:

a recontextualização do discurso pedagógico e as chamadas competências cognitivas. Para ele,

O PCN se constitui como um currículo oficial do Estado brasileiro no bojo dessas
reformas curriculares, construído a partir de elementos de recontextualização do
discurso pedagógico caracterizando-se por um currículo por competências, cuja
expressão para o ensino fundamental são os temas transversais. (SOARES, 2011, p.
7)

A pesquisa de Soares tem o enfoque central no estudo sobre currículo (assunto a ser

destacado no próximo capítulo), considerando-o como poder e sua caracterização como um

dos elementos de controle social; assim, referencia, mesmo que brandamente, as contribuições

da teoria de Bernstein. O mesmo autor trata, ainda, especificamente o PCN de Geografia e

como ocorre sua inserção na escola marcada por um contexto de mudanças paradigmáticas na

produção e de grandes mudanças educacionais no país.
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Já o trabalho recente de Stefenon (2017) se fundamenta na busca pela compreensão

das possíveis implicações das escolhas curriculares de âmbito intraescolar, em especial no

caso da Geografia, para o processo de construção de uma escola que esteja atenta à superação

das desigualdades de acesso ao conhecimento. Em sua pesquisa, foram apresentados e

discutidos, principalmente, elementos da teoria de Bernstein, especialmente ao que se refere à

produção sobre a teoria dos códigos (reprodução e transformação cultural), o modelo do

discurso pedagógico (e a recontextualização pedagógica) e, por fim, sua classificação acerca

dos discursos sujeitos à transformação pedagógica.

Stefenon (2017) faz uma breve contextualização das produções de Basil Bernstein,

assim como suas influências, posicionamentos e trajetória profissional e, em seguida,

apresenta e discute as principais proposições de Bernstein. Desse modo, o autor salienta as

contribuições de Bernstein para a pesquisa educacional e, em especial, para a pesquisa

geográfica:

Além de oferecer uma base sólida para compreender as questões políticas e
ideológicas que fundamentam a atividade educativa na escola, Bernstein [...]
contribui substancialmente para os estudos acerca da constituição dos saberes
escolares, inclusive no que se refere à conformação das disciplinas escolares
específicas. Seus modelos apontam para uma concepção de saber escolar autônomo,
ideologicamente selecionado, e diferencialmente oferecido às distintas classes
sociais, constituindo-se assim numa ferramenta importante para a compreensão do
papel do conhecimento disciplinar no processo de formação dos estudantes.
(STEFENON, 2017, p. 45).

Do ponto de vista teórico é um admirável trabalho resultado de muitas leituras e

interlocuções com diferentes autores e pesquisadores. Um destaque a ser dado refere-se à

metodologia da pesquisa de Stefenon, pois o autor seguiu as orientações das pesquisadoras do

grupo ESSA (Estudos Sociológicos da Sala de Aula). Esse grupo é coordenado por Ana Maria

Morais e Isabel Pestana Neves9.

A investigação desenvolvida pelo grupo, embora centrada na sociologia, é

interdisciplinar, estendendo-se a outras áreas das ciências sociais. A partir dos anos 70, o

trabalho do grupo passou a integrar pressupostos de natureza sociológica devido à teoria do

discurso pedagógico de Bernstein, que constituiu o principal quadro conceitual da tese de

9 Esse grupo, coordenado por Ana Maria Morais e Isabel Pestana Neves, professoras
supervisoras do doutorado sanduíche da pesquisadora desta tese, constitui-se como grupo
de investigação integrado ao Instituto de Educação da Universidade de Lisboa-Portugal e
propõe valorizar a perspectiva sociológica na análise da educação.
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doutoramento de Ana Maria Morais. Sua tese foi orientada por Basil Bernstein e se constituiu

no primeiro estudo do grupo com carácter sociológico.

Com o intuito de divulgar, em Portugal, a teoria de Basil Bernstein, procedeu-se a

uma análise extensiva de toda a obra do autor e de trabalhos a ela relacionados, incluindo-se

os trabalhos de investigação empírica e também a uma análise dos estudos críticos sobre a sua

teoria. Em síntese e tomando como referência o modelo do discurso pedagógico de Bernstein,

o programa de investigação do Grupo ESSA tem sido desenvolvido em duas vertentes

fundamentais que, embora relacionadas do ponto de vista teórico, se concretizam no plano

empírico por estudos dirigidos para problemáticas específicas.

De um lado, tem-se desenvolvido um conjunto de estudos diretamente relacionados à

produção do discurso pedagógico, quer ao nível da geração, quer ao nível da

recontextualização. Do outro lado, têm-se desenvolvido estudos diretamente focados na

reprodução do discurso pedagógico e centrados em contextos específicos da transmissão do

discurso. Em suma, o trabalho do ESSA se tem centrado no modelo do discurso pedagógico

com enfoque no desenvolvimento curricular, no desempenho e desenvolvimento profissional

dos professores e nos contextos sociais da sala de aula e da aprendizagem científica.

Algumas pesquisas realizadas no ESSA (FERREIRA, 2014; SANTOS, 2010; SILVA,

2009) perpassam a construção deste texto, buscando atribuir sentido às opções em termos de

debates realizados sobre o contexto teórico de Bernstein e análise dos dados. Ao considerar,

principalmente, os conceitos de discurso pedagógico e recontextualização, os mesmos podem

oferecer grande potencial para melhor entender o campo educacional, e especificamente, em

Geografia, sua forma de organização, suas disputas e a prática pedagógica do professor

iniciante de Geografia, já que elementos constitutivos desta pesquisa. Tal como já se referiu

anteriormente, o discurso pedagógico é determinado por um conjunto complexo de relações

que pressupõem a intervenção de diferentes campos e contextos, sendo possível analisar as

relações que se estabelecem entre os vários níveis desde o macro nível do campo de Estado

até ao micro nível da sala de aula.

Num sentido amplo, o discurso pedagógico abarca desde as propostas educacionais

até as práticas pedagógicas ocorridas nas salas de aula. Logo, o discurso sofre constantes

influências do campo recontextualizador fazendo com que o discurso pedagógico se configure

numa fusão de discursos recontextualizados.

O discurso pedagógico, ao ser inserido nos contextos de prática pedagógica, pode ser

sujeito a recontextualizações dependentes do contexto específico de uma dada escola e da
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prática do professor. Essa situação permite o aparecimento de um potencial espaço de

mudança, que será tanto maior quanto maior for o grau de recontextualização sofrido pelo

discurso pedagógico. Isso ocorre devido ao envolvimento de uma dinâmica interna

considerável.

Segundo Bernstein (1990), o discurso pedagógico sofre recontextualizações mesmo

depois de entrar no contexto escolar. Na escola, o discurso pedagógico de reprodução é

recontextualizado na sala de aula pelos professores, assumindo processos de

recontextualização com extensões e sentidos variáveis.

No campo específico deste trabalho, pode-se assinalar que a universidade encontra-se

em uma dimensão acadêmica (discurso vertical) com fundamentos teórico-metodológicos

sobre a ciência geográfica, assim habilitando os licenciados a atuarem como professores de

Geografia na Educação Básica. A questão central consiste em compreender como o

conhecimento científico, produzido no campo do controle simbólico, é recontextualizado em

Geografia Escolar por meio da prática pedagógica dos professores iniciantes na constituição

do conhecimento geográfico escolar.

Assim sendo, pressupõe-se que a teoria de Bernstein contribua na descrição e análise

de como esse conhecimento científico advindo da formação inicial dos professores de

Geografia se apresenta no contexto da Geografia Escolar por meio dos processos de

recontextualização da prática pedagógica. Para tanto, é preciso considerar, também, outros

elementos, agentes e agências (programas, currículos, livros didáticos) reguladores do

processo ensino/aprendizagem.

O discurso pedagógico é um modelo teórico que busca explicar não só a geração,

mas também a recontextualização e a transformação desse discurso. Para tanto, o conceito que

trata desse processo de transformação dos discursos quando de sua passagem de um contexto

a outro, denomina-se recontextualização.

Num sentido trivial do termo, recontextualização implica tirar de um contexto e

colocar em outro contexto. Assim, a regra da recontextualização pressupõe um momento

anterior, de contextualização. De acordo com Leite (2007), a recontextualização aparece com

maior frequência nas reflexões sobre a constituição do conhecimento escolar, e o modelo

teórico desenvolvido por Bernstein se propõe analisar as relações pedagógicas e desvelar a

complexidade das práticas escolares articuladas com os contextos sociais; daí sua

complexidade.
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Entretanto, nesta tese, propõe-se pensar a Geografia ensinada nas escolas de

Educação Básica. Antes de tudo, essa Geografia é um discurso recontextualizado. Ela é

resultado de princípios recontextualizadores que deslocam a produção do discurso

desenvolvida pelos pesquisadores na universidade ou instituições equivalentes no contexto

primário e relocam e refocalizam no contexto secundário da reprodução do discurso.

A reprodução desse discurso pode, também, ser afetada pelas relações de poder do

campo recontextualizador entre a escola e o campo de contextualização primária dos

adquirentes (alunos) - família/comunidade - a fim de tornar seu próprio discurso regulativo

mais eficaz ou, inversamente, pode exercer sua própria influência sobre o campo

recontextualizador da escola afetando a prática dos transmissores (professores).

Por mais complexo que seja, significa dizer que a produção e reprodução do discurso

pedagógico resultam de discursos recontextualizados que mostram as diversas relações,

agentes, elementos que compõem o processo inicial de um discurso e o efeito subsequente do

discurso num contexto local (comunidade/escola/sala de aula/ professores/alunos).

Gallian (2008) apresenta um relevante apontamento sobre o modelo teórico do

discurso pedagógico de Bernstein e as possíveis contribuições para a pesquisa educacional:

Os estudos trazidos ressaltam que – tomando apenas o modelo de discurso
pedagógico – este enfoque permite identificar inúmeras possibilidades de entrada
para a pesquisa em educação, desde o nível da geração do discurso pedagógico
oficial até a geração e transmissão do discurso pedagógico de reprodução,
permitindo focalizar a atuação dos agentes recontextualizadores e os diversos textos
pedagógicos produzidos ao longo deste processo. Dessa forma, mostra-se possível
flagrar o processo de recontextualização em diferentes momentos, destacando se os
fatores que o marcam, inclusive de forma a instrumentalizar os responsáveis pelas
políticas educacionais para a tomada de decisões que busquem a constituição de um
conhecimento escolar de elevado nível conceitual (p. 252-253).

Mesmo considerando a relativa independência entre essa Geografia acadêmica e

aquela que é ensinada na escola, a Geografia Escolar parte de uma seleção da ampla

totalidade da Geografia acadêmica produzida no contexto primário, operando entretanto com

outra lógica, que impõe outros objetivos, conteúdos, métodos e ritmos no processo de

ensino-aprendizagem. Isso se deve ao seguinte fato:
As regras de recontextualização regulam não apenas a seleção, a sequência, o
compassamento e as relações com outros sujeitos, mas também a teoria de instrução
da qual as regras de transmissão são derivadas. [...] Dessa forma, a ordem, a relação
e a identidade na transmissão do discurso instrucional estão, elas próprias,
embutidas nos princípios de ordem, relação e identidade do discurso regulativo. O
discurso pedagógico é, pois, um princípio/discurso recontextualizador que embute a
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competência na ordem e a ordem na competência ou, mais, geralmente, o cognitivo
no moral e o moral no cognitivo. (Bernstein, 1996, p. 261).

De modo semelhante, Santos (2003) faz referência ao deslocamento das disciplinas

escolares de seus campos de produção. Para ela,
Qualquer disciplina escolar é recontextualizada ao ser deslocada de seu campo de
produção. Há uma seleção de conteúdos, da sequência e do ritmo em que serão
trabalhados na escola. O processo não é derivado da lógica existente no campo da
produção desses conhecimentos. (p. 14).

Tendo por base as discussões referidas, vale ressaltar que a prática pedagógica dos

professores iniciantes de Geografia submetida às mais diversas influências pode levar a um

enriquecimento ou a um empobrecimento do discurso pedagógico de reprodução. Por isso, é

importante os professores estarem conscientes de que as potencialidades e limites da sua

mediação pedagógica dependem também das recontextualizações que podem ocorrer aos

vários níveis do sistema educacional e que sua formação profissional é um dos elementos

basilares no exercício da docência.

Essa preocupação também é suscitada por Morais e Neves (2007) quando adverte

que os professores precisam ter elevado nível de conhecimento e capacidades científicas, pois

não há metodologias ótimas que possam compensar uma proficiência científica pobre. Isso

remete a que os professores devem reconhecer que a formação profissional é basilar para a

atuação docente, seja no contexto da graduação ou da pós-graduação.

Ao fato de que os professores precisam ter elevado nível de conhecimento e

capacidades científicas, as autoras denominam nível de exigência conceitual. Esse conceito,

inicialmente usado por Morais, refere-se à complexidade do processo de ensino/aprendizagem

em termos de capacidades científicas. Acredita-se que um elevado nível de exigência

conceitual é crucial para que a prática pedagógica dos professores não se limite a uma prática

tradicional e simples.

Salienta-se ainda o estudo realizado por Pires, Morais e Neves (2004) quando
afirmam:

Elevar o nível de exigência conceptual constitui um passo crucial para que todas [as
crianças] tenham acesso a um elevado nível de literacia científica e,
consequentemente, tenham acesso ao texto científico mais valorizado, quer pela
comunidade científica, quer pela sociedade em geral. (PIRES; MORAIS; NEVES,
2004, p. 127).

Nesse viés, os cursos de formação necessitam oferecer uma formação que possibilite

elevado nível de complexidade do processo ensino-aprendizagem em termos de capacidades

científicas para que os futuros professores tenham compreensão, análise e utilização do
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conhecimento a nível elevado. Como foi demonstrado no Capítulo 1, em menção aos

resultados do questionário on-line, 24% dos professores de Geografia que responderam à

questão sobre qual foi o papel da formação inicial em relação a ser professor de Geografia

afirmaram que a formação inicial pouco ou nada contribuiu para ser professor.

Mesmo considerando a dimensão da amostra, vale ressaltar que ainda se faz presente

nos discursos dos professores iniciantes de Geografia o fato de que pouco ou nada do que

aprendem na formação inicial lhes serve para a vida profissional, considerando que só na

prática profissional aprendem o que é importante para o desenvolvimento dos trabalhos na

sala de aula. Pode ser, porém, que esses dados apontem para o que os professores pensam,

mas pode ser que na prática pedagógica (inconscientemente, por vezes) se manifestem

códigos elaborados decorrentes da formação inicial.

Outro ponto para agravar o quadro suscitado é o fato de professores com vários anos

de experiência, ao fazerem ponderações aos jovens professores, afirmarem que estes não são

devidamente preparados para a vida profissional. Essas críticas geram um clima de

desconfiança em relação à qualidade da formação inicial de professores. Essa lacuna pode

estar apoiada no fato de como foram ensinados e não no fato de como foram ensinados a

ensinar.

Segundo Nóvoa (1992) “É preciso reconhecer as deficiências científicas e a pobreza

conceitual dos programas atuais de formação de professores” (p. 23). Por essa razão,

acredita-se no investimento em duas dimensões basilares na formação inicial, uma no nível da

dimensão científica e outra no nível da dimensão didático-pedagógica. Qualquer carência em

uma delas poderá comprometer o desenvolvimento profissional dos professores de Geografia.

Embora seja a universidade o lugar mais eficaz para propiciar aos professores a

formação profissional para atuarem no processo de ensino-aprendizagem nas escolas, seria

pouco realista pensar que todos os professores podem estar envolvidos em programas de

formação que os habilitem a enfrentar os vários desafios no contexto escolar.

Nesse sentido, a utilização de bons materiais curriculares (currículo, livros didáticos,

entre outros), o apoio da equipe pedagógica poderia constituir meios de contribuir com a

atuação dos professores iniciantes de Geografia, apesar de não substituírem a formação inicial.

Mas não há dúvidas de que os professores iniciantes de Geografia precisam refletir sobre suas

práticas, preocupar-se com sua própria construção pessoal e profissional e investigar a melhor

forma de as adaptar ao contexto escolar a partir dos processos de recontextualização.
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Por essa razão, o terceiro capítulo traz como enfoque central o discurso pedagógico

do professor iniciante de Geografia fazendo uma discussão sobre o currículo e a prática

pedagógica dos professores iniciantes de Geografia, tendo como referência os processos de

recontextualização. Isso permite considerar a teia de múltiplas e complexas relações de poder

e controle no fazer docente.
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3 DISCURSO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR: PROFISSÃO
DOCENTE, CURRÍCULO E COTIDIANO ESCOLAR

A investigação acerca dos professores iniciantes de Geografia, tendo como

especificidade os processos de recontextualização da formação inicial no exercício da prática

pedagógica, teve, até o presente, uma perspectiva de abordagem relacionada à

problematização e fundamentação que justificam a delimitação do objeto de estudo buscando

evidenciar as dimensões desafiadoras em ser professor na sala de aula. A discussão realizada

reafirma, a partir dos aportes teórico-metodológicos, que, apesar da forte influência da escola

como marco regulatório no discurso pedagógico do professor iniciante de Geografia, a

formação inicial é dimensão constitutiva nos processos de recontextualização da prática

pedagógica.

Nessa perspectiva, a discussão enfatizou a teoria de Bernstein por meio dos modelos

(Reprodução e Transformação Cultural e Discurso Pedagógico) no intuito de compreender os

processos de recontextualização e a (re) produção do discurso pedagógico, conceitos basilares

nesta tese, assim como os de discurso vertical e discurso horizontal. Igualmente, apresentou

os modelos teóricos de Bernstein no contexto de dois trabalhos de doutoramento em

Geografia e das pesquisas desenvolvidas pelo grupo ESSA.

No quadro dessa temática, o terceiro capítulo objetiva explicitar o discurso

pedagógico do professor iniciante de Geografia acerca da profissão docente no contexto de

sua prática. Para tanto, promove uma discussão profícua sobre currículo na dimensão das

teorias curriculares e dos campos de recontextualização, sendo estes responsáveis pelas

transformações do texto curricular. Por conseguinte, apresenta o análogo entre o currículo

(discurso oficial) e a prática pedagógica no contexto escolar, estabelecendo uma análise da

relação entre o currículo prescrito e aquele efetivamente praticado na sala de aula, não

podendo deixar de considerar a teia de múltiplas e complexas relações de poder e controle

sobre o fazer docente, com base nos dados da pesquisa empírica.

3.1 O discurso pedagógico do professor iniciante de Geografia acerca da profissão
docente

A referência à teoria de Bernstein na área de ensino-aprendizagem de Geografia

exprime possibilidade de discussão das relações pedagógicas inseridas na prática pedagógica

dos professores iniciantes de Geografia em termos de discurso pedagógico – dimensão
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comunicativa dessas relações – e dos processos da recontextualização – transformações de

acordo com os contextos e influências. A teoria bernsteiniana conduz à investigação do

cotidiano escolar, da sala de aula, potencializando, assim, o processo de produção do

conhecimento escolar e sua distinção das outras formas de conhecimento, a partir da

compreensão do discurso pedagógico do professor, advindo dos campos de produção e

reprodução do discurso.

Desse modo, a teoria de Bernstein pressupõe fornecer um suporte para refletir sobre

os processos educativos a diferentes níveis, que vão desde o macro ao micro nível: as

interações ocorridas na sala de aula; a construção do conhecimento geográfico; a análise dos

diferentes campos, agências e agentes do sistema educativo; e a análise dos campos de

produção e reprodução do discurso pedagógico.

A teoria de Bernstein possibilita a compreensão da complexa teia de relações entre

escola e sociedade e, por meio do discurso pedagógico, permite abrir espaços de análise sobre

os processos de recontextualização que abarcam o contexto social, ao ponto que o discurso

pedagógico oficial é recontextualizado perante as condições específicas da escola, da

comunidade e da prática pedagógica, constituindo um discurso pedagógico específico. E é

esse discurso pedagógico o elemento central da presente discussão.

Ao se falar sobre os professores iniciantes de Geografia, pondera-se que seus

primeiros anos de docência são marcados por uma contínua aprendizagem que se desenvolve

por diferentes contextos, influências e adaptações. Como bem aponta Campos (2013), a

aprendizagem na docência se dá em contextos sócio espaciais, históricos e políticos mais

amplos e estes contextos têm desdobramentos importantes nas formas de atuação dos

professores no desenvolvimento de suas atividades cotidianas.

Assim, o professor é um sujeito relevante no processo de ensino-aprendizagem do

aluno, pois é ele, no contexto da sala de aula, “quem faz a mediação entre o aluno e o

conhecimento sistematizado da Geografia” (OLIVEIRA, 2015, p.16). Por conseguinte, faz-se

necessário levar em consideração inúmeros fatores, agentes, relações que influenciam e

viabilizam a efetivação das aulas de Geografia com atenção aos microcontexto e o

macrocontexto em que se inserem as práticas observadas.

Analisar o discurso pedagógico dos professores iniciantes de Geografia é uma tarefa

árdua, que deve considerar os diferentes contextos e influências que (re) produzem o que

dizem e como se expressam em seus discursos. Em vista disso, Bernstein teve a preocupação

com conceitos, de forma a permitir que eles demonstrem, tanto no macronível quanto no
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micronível, as formas pelas quais as relações de poder e de controle acabam por ser (re)

produzidas.

Tendo como referência o modelo do discurso pedagógico de Bernstein, na figura 7

apresenta uma proposição na tentativa de compreender o que, nesta tese, denomina-se de

discurso pedagógico do professor.

Figura 7 – Discurso Pedagógico do Professor

Fonte: Elaborada pela autora.

O referido discurso dá-se no campo do discurso pedagógico de reprodução dentro do

nível da transmissão. (Ver figura 6). Há um conjunto de elementos e fatores que influenciam

na produção do discurso pedagógico do professor advindos de diferentes campos e contextos,

inclusive, dos níveis da geração e recontextualização. Assim, dentro do contexto escolar a

dimensão estrutural e interacional intervêm com maior ou menor intensidade no discurso do
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professor oriundo das relações de poder e controle, os quais geram diferentes

recontextualizações.

Do conjunto de elementos e fatores que influenciam a produção do discurso

pedagógico do professor, destacam-se os órgãos supremos chefiados pelo Estado, ministérios

e secretarias de Estado, departamentos universitários de educação, as escolas de formação de

professores, assim como os textos educacionais representados pelo currículo oficial,

programas, normatizações, leis e pareceres diversos. Estes são marcados pelos princípios

dominantes do macro contexto.

No entanto, há outros elementos que precisam ser levados em consideração, tais

como a formação inicial e continuada do professor, o contexto da escola e da comunidade

local, o currículo praticado, entre os que intervêm na relação entre transmissores (professores)

e adquirentes (alunos). Assim, ocorrem outras recontextualizações dentro do micro contexto

escolar e todos esses elementos, como já mencionado com maior ou menor intensidade,

fazem-se presentes nos discursos e práticas dos professores iniciantes de Geografia.

A entrevista aberta realizada com nove professores iniciantes de Geografia consistiu

em significativo instrumento de pesquisa, já que as duas questões abordadas permitiram aos

participantes uma reflexão instantânea a partir da realidade vivenciada, quando expressaram,

por meio de palavras faladas, a manifestação do pensamento, o poder e o controle do sistema

de ensino, indissociável da prática pedagógica, dando significado ao discurso elaborado. Tal

reflexão está ancorada nas contribuições de Bakhtin (2006), que valoriza justamente a fala, a

enunciação, e afirma sua natureza social, não individual: a fala está indissoluvelmente ligada

às condições da comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais e,

acrescentamos, sejam elas no nível macro ou micro numa escala geográfica.

Para tanto, ainda segundo Bakhtin (2006) a comunicação verbal, inseparável das

outras formas de comunicação, implica conflitos, relações de dominação ou de submissão, de

adaptação ou de resistência à hierarquia. E, neste momento, apresentam-se fragmentos dos

depoimentos dos professores iniciantes de Geografia entrevistados, tendo em vista seu

discurso pedagógico, resultado do discurso regulador e do discurso instrucional, seja ele

influenciado pelo contexto oficial ou de reprodução através da transmissão de suas palavras.

O enfoque central a ser dado ao discurso pedagógico dos professores iniciantes de

Geografia refere-se à profissão docente em seus diferentes contextos, sabendo-se que a teoria

de Bernstein fundamenta a concepção de discurso pedagógico dos professores tratada neste

trabalho como dimensão comunicativa das diferentes relações (poder e controle) intrínsecas à
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prática pedagógica. Reafirma-se que o discurso pedagógico dos professores é um discurso

influenciado pelo campo de produção (nível macro) e reprodução (nível micro) dos processos

de recontextualização; de tal modo será considerado como um discurso recontextualizado

num contexto local.

Os fragmentos foram retirados da primeira questão da entrevista aberta em referência

aos seus primeiros anos de profissão docente. Destaca-se as palavras do professor Augusto

diante de suas frustrações profissionais dentro de um contexto social:

Ao profissional professor e esse talvez seja um ponto que tenha
causado mais frustações do que conquistas na medida em que a gente
tem acompanhado, sentido e militado pela profissão e tenho visto uma
profissão que dia após dia tem caído em descrédito. Comecei na
prefeitura em 2009 e já passamos por três greves, e não procurando
ampliar direitos ou melhorias, mas lutando pra não perder benefícios
ou direitos conquistados. Daí a parte profissional da nossa profissão
ela tem sido constantemente ofendida, maltratada e as nossas
demandas tem sido pouco consideradas. (Professor Augusto)

É possível evidenciar o descrédito da profissão no contexto social refletindo no seu

discurso interior (diálogo consigo mesmo) ao ponto de que “a entonação expressiva, o

conteúdo ideológico, o relacionamento com uma situação social determinada, afetam a

significação” (BAKHTIN, 2006, p.16) e manifestam palavras de frustrações, assim como, os

programas criados pelo Estado (discurso regulador) e a possível implantação

recontextualizada no contexto escolar pode aferir indagações e mudanças de planos na

profissão docente. O depoimento do professor Lúcio, a seguir, retrata essa situação:

Primeiramente, quando eu estava na faculdade eu pensava, eu vou
prestar o concurso e seguir carreira. Daí, o que acontece? Vêm as
OSs, essa questão da eliminação do concurso e tal, deixa a gente até
um pouco chateado. Não só eu, mas tem colegas também da
Geografia e da História que estão pensando até em sair, estão
fazendo outras graduações. Um conhecido meu que formou em
História começou o mestrado e até parou, está pensando em mexer
com bar, não quer saber de colégio mais. Então, o descaso do Estado
acaba muito com as expectativas dos professores. (Professor Lúcio)

Sob tal enfoque, esse professor trabalha em regime de contrato temporário e o seu

discurso demostra perspectivas de ingresso e estabilidade na profissão docente, mas os

programas governamentais podem sugerir mudanças e estabelecer novas regras ideológicas.

Por exemplo, o governo de Goiás está empenhado em levar a cabo uma nova experiência com
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as Organizações Sociais (OSs) dentro da estrutura do Estado e a Educação seria a próxima

área a ser submetida ao novo modo administrativo.

Batista e Silva (2016) faz apontamentos relevantes sobre a terceirização da escola

pública goiana e, também, a respeito da militarização dizendo que estas estão situadas no

contexto das políticas do governo estadual e aparecem ainda como perspectivas e cenários

para a educação. O autor salienta:

Atualmente o grande debate na educação no estado de Goiás é a militarização das
escolas e a gestão compartilhada com Organizações Sociais - OSs. Essas têm sido as
grandes plataformas de mudanças para a área da educação que o governo Perillo tem
procurado defender e implementar, a qualquer custo, no início desse quarto mandato.
Esse projeto governamental tem gerado um grande debate e resistências por parte de
alunos e professores. Em suma, a ofensiva do governo de Goiás rumo ao desmonte
da escola pública da rede estadual segue, atualmente, por duas grandes vias flancos:
a terceirização/privatização via OSs, e a militarização. (p .62)

Bernstein já apontou essa ideologia política em seus trabalhos e Santos (2003)

enfatiza como o campo da economia influencia o campo do Estado a partir da teoria de Basil

Bernstein:

O autor mostra como, na atualidade, o Estado, de forma centralizada, monitora o
currículo, ao mesmo tempo em que estimula a descentralização da administração
escolar. Esta descentralização, no entanto, tem-se tornado um fator importante na
criação de uma cultura empresarial competitiva no interior do sistema de ensino.
Bernstein analisa, em síntese, as estratégias adotadas em razão das exigências do
mercado e das novas formas de reorganização do capitalismo e suas relações com as
estratégias educacionais dos diferentes segmentos sociais de origem dos alunos, ou
seja, com as aspirações diferenciadas de educação dos diferentes grupos sociais.
(p.33-34).

É pertinente ressaltar que o discurso pedagógico oficial do Estado propaga uma

gestão terceirizada em parceria com o setor privado que poderá alcançar uma qualidade de

ensino ainda maior, almejando que os filhos do pobre estudem em escolas com padrão de

escola de rico. Tal discurso é influenciado pelos campos da economia e internacional

recontextualizado no campo do Estado. Porém, quando chega ao nível da transmissão,

ocorrem recontextualizações em diferentes campos (sociedade, escola, família) e o discurso

pedagógico de reprodução é influenciado pelo discurso pedagógico oficial assim como

também é confrontado e/ou contestado pelo campo de contextualização primária.

Ao se referir a essas políticas do governo estadual é importante ressaltar que existem

díspares posicionamentos e, inclusive, posições contrárias de diferentes segmentos da

sociedade, em geral ocasionando muitos debates e ações de resistência. Batista e Silva (2016)

apresenta como as manifestações vêm sendo ocorridas em distintos espaços formativos:
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Instituições de ensino superior como a UFG, UEG, IFG e PUC-GO têm promovido
diversas atividades acadêmicas para a discussão do tema. Movimentos
independentes de professores, sindicatos, instituições como OAB-GO também têm
organizado atividades para debater a questão das OSs na educação e, por vezes,
articulado manifestações que tomam as ruas com cartazes, faixas, palavras de ordem,
panfletos etc. com o intuito de esclarecer a população, assim como solicitar do
governo que faça o devido diálogo com a sociedade e com os profissionais da
educação a respeito da gestão compartilhada com as Organizações Sociais. (p. 72).

O referido autor ainda acrescenta que foi por intermédio dos secundaristas, por meio

de manifestações em espaços públicos e especialmente pelas ocupações de escolas, que o

movimento de resistência ao projeto de transferência da gestão das escolas públicas, as OSs

conquistou notoriedade e protagonismo.

Desse modo, as mobilizações e manifestações realizadas por professores, alunos e

integrantes da sociedade, na forma de protestos, passeatas, assembleias e debates contra a

implantação das OSs na Educação representam um processo dialético das recontextualizações

em que o Estado influi no processo como a escola trabalha. A escola e a comunidade (campo

de contextualização primária) também influem no modo de organização do Estado. Dessa

forma, Morais (2004) ressalta que:

O modelo sugere que a produção e reprodução do discurso pedagógico envolvem
processos extremamente dinâmicos. Por um lado, os princípios dominantes que são
transmitidos pelo discurso regulador geral reflectem posições de conflito e não
relações estáveis. Por outro lado, há sempre fontes potenciais ou reais de conflito,
resistência e inércia entre os agentes políticos e administrativos do campo de
recontextualização oficial, entre os diversos agentes do campo de recontextualização
pedagógica e entre o contexto primário do aquisidor e os princípios e práticas da
escola. Além disso, os professores e os autores de compêndios escolares podem
sentir-se incapazes ou relutantes em reproduzir o código de transmissão educacional
subjacente ao discurso pedagógico oficial. É este dinamismo que permite que a
mudança tenha lugar. ( p. 8)

No quadro dessa temática, a professora Patrícia destaca em suas palavras a

preponderância do campo de recontextualização oficial, mas acredita no seu papel

profissional e reconhece a importância do conhecimento de conteúdo para aprimorar a

mediação didática, assim como aponta as contribuições da formação continuada e indícios

para a universidade direcionar suas pesquisas. Tal discussão aparece bem expressa nesse

discurso:

A gente entra num regime completamente rígido, onde os conteúdos
são determinados de cima pra baixo, onde a realidade da escola é
pouco levada em consideração. [...] Mesmo assim, eu ainda acredito
que eu posso ensinar Geografia para esses meninos e estou
procurando isso na universidade fazendo o mestrado, fazendo o
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doutorado, ampliando os conhecimentos para que o meu processo de
intervenção seja um pouco menos deficitário. Mas ainda, esbarramos
em muitos problemas que a universidade precisa estudar ainda.
(Professora Patrícia)

A professora Patrícia não evidencia os problemas que a universidade precisa estudar,

mas é notório que a realidade escolar pode redirecionar os estudos teóricos. Esse contexto está

consonante com a metodologia de investigação sugerida por Bernstein, que requer uma íntima

relação entre a teoria e a pesquisa empírica sendo vital para o desenvolvimento de ambas.

Morais (2004) afirma, em síntese, que a metodologia de investigação, tal como sugerida por

Bernstein, rejeita quer a análise empírica, sem uma base teórica que lhe esteja subjacente,

quer a utilização de teoria que não permita sua transformação com base nos dados empíricos.

Bernstein defende o desenvolvimento de uma linguagem externa de descrição em que o

teórico e o empírico são vistos de forma dialética.

Outro aspecto a ser destacado refere-se ao discurso pedagógico da professora Beatriz

que trabalha em duas redes de ensino - municipal e estadual. Suas palavras enfatizam até que

ponto o discurso regulador (DR) é recontextualizado diante da autonomia do trabalho do

professor. Quando faz referência ao trabalho realizado na escola estadual, a professora

menciona: “eu penso pelo o que estamos enfrentando nesses últimos anos é mais a questão de

como se organiza a escola em relação às políticas públicas que vêm sendo postas. As

políticas que chegam do governo pra gente e que a gente não é consultada, a gente não

participa”. (Professora Beatriz)

Em relação ao trabalho realizado na escola municipal, a mesma professora emite a

seguinte declaração:

Agora na Prefeitura eu tenho uma liberdade maior, daí minha paixão
em dar aula no município. Gosto e todos sabem que sou apaixonada
em dar aulas na prefeitura porque me dá essa liberdade maior.
Existem realmente as diretrizes curriculares, mas essas diretrizes são
colocadas de forma mais aberta, assim eu trabalho na prefeitura de
outra forma”. (Professora Beatriz)

Melhor dizendo, as diferentes realidades do contexto podem inferir na prática

pedagógica do professor iniciante de Geografia e ser dimensão presente em seu discurso. Isso

também é notório nas falas dos professores Vitor e Paula, que seguem:

Quando eu fiz o concurso municipal e fui chamado eu idealizava
aquela educação que poderia mudar a vida das pessoas, eu ainda
acho que sim, que modifica. Mas, com o tempo eu fui percebendo e
caindo naquela barreira que o sistema sempre coloca pra gente, a
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falta de infraestrutura muitas das vezes mesmo que tenha melhorado,
ainda deixa a desejar. [...] Eu fui percebendo que nem tudo que eu
queria fazer na sala eu tinha apoio, era valorizado. [...] E além
dessas dificuldades com materiais e tudo mais, veio a questão da
organização da escola, do sistema. [...] E tudo isso foi me deixando
com raiva do sistema ao ponto que eu até comecei a discutir com os
assessores, direção. Eu fui ficando realmente revoltado e tive vários
problemas com essas discussões e a questão emocional também.
(Professor Vitor)

Nesse momento que estamos vivendo de luta, de perdas de direitos
compromete até a qualidade do trabalho. Por lutar os governantes
nos chamam até de bardeneiros, mas eu quero é lutar por boas
condições, ter uma consciência crítica e viver uma boa qualidade de
vida. Nós participamos muito dessas últimas lutas (OSs, militarização)
e eu só não fui mais aos debates porque tudo corta ponto. Às vezes a
gente tenta negociar com a gestão ou com o tutor e não dá.
(Professora Paula)

Com os referidos professores têm-se um choque de ideologias diante do que se

concebia e as regras estabelecidas pelo campo de recontextualização oficial e a realidade

escolar, consequentemente há conflitos com a gestão escolar. De acordo com Oliveira (2015),

a escola influi no modo como o professor trabalha. No entanto, o professor também influi,

dentro de seus limites institucionais, no modo de organização da escola. Sendo assim, o

professor apresenta potenciais de conflito, resistência e/ou inércia dentro do contexto em que

atua.

Chamando a atenção para os potenciais de conflito e resistência, o professor Gustavo

requer para os professores uma relação mais efetiva entre escola e universidade, mas, para que

isso aconteça, é necessário apoio da escola e dos próprios agentes políticos e administrativos

do campo de recontextualização oficial. Atente-se ao discurso pedagógico desse professor:

Eu queria que a participação dos professores em grupos de pesquisa
e de estudo na universidade fosse ampliada bastante e contasse com o
respaldo da escola, do gestor escolar, da coordenação e claro,
também, aí já vai um ponto bem mais elevado, por que não da própria
estrutura maior – as Subsecretarias. Isso é previsto nas DCNs, na
LDB, no entanto cada gestor estadual tem sua forma particular de
interpretar essas diretrizes e leis. E cada gestor local tem sua maneira
e acaba cedendo a uma pressão e acaba trazendo um incômodo geral
nas instituições de ensino de que o trabalho docente tem ficar
restringido apenas à escola, ao aluno, a aquele horário que ele entra,
assina o ponto e vai embora. [...] Eu estou percebendo cada vez mais
que as escolas, os gestores eles estão lá não para viabilizar o bom
trabalho docente, estão mais para viabilizar demandas burocráticas
do órgão superior. (Professor Gustavo)
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Pelos fragmentos apresentados acima, é possível identificar que a escola requer a

viabilização de demandas institucionais para atender a comunidade, professores, alunos e

outros agentes. Para tanto, a escola também é regida pelo campo do Estado e precisa cumprir

as regras estabelecidas, que, por sua vez, recebem influências de diferentes outros campos

recontextualizadores até chegar ao contexto da sala de aula. Porém, o campo de

contextualização primária pode interferir na escola e, quiçá, no campo de recontextualização

oficial, assim como o professor.

Sob tal enfoque, ao referir-se ao professor nessas relações contraditórias é

presumível considerar que os fragmentos discursivos apontam para uma realidade na qual

esse sujeito se posiciona, ora relativiza, por vezes muda seu ideário e que possui uma leitura

da educação com determinado nível de entendimento que pode ser referenciado ao contexto

da formação. Decorrente desse pressuposto é afirmar que esses indícios se apresentam tanto

na teoria quanto nas políticas educacionais.

Cumpre ressaltar que fragmentos do discurso pedagógico dos professores iniciantes

de Geografia também podem ser ponderados como naturalizados devido à reprodução das

falas que convergem para um discurso mistificado pela sociedade. A exemplo, quando

referencia a profissão e o trabalho docente como desvalorizado, em descrédito, a falta de

infraestrutura nas escolas para trabalhar melhor, a tamanha imposição do Estado, o excesso de

trabalho do professor e sua má remuneração. São tão repetidas essas premissas que beiram ao

“natural”. São locuções parcialmente conferidas nos discursos já apresentados e, também,

presentes na fala do professor Mateus, quando diz:

Os problemas que temos hoje mesmo na escola são as inúmeras
atividades que a gente tem fora da sala de aula, planejamento,
praticamente vários cursos que oferecem, coisas da Subsecretaria que
chegam de última hora e que temos que realizar, é onde pesa muito e
a gente tem pouco tempo, quanto mais para professor que nas horas
vagas tem que ficar corrigindo atividades e o tempo fica cada vez
mais curto, principalmente pra mim que tenho 43 aulas por semana.
(Professor Mateus)

Não quer dizer que não haja veracidade; existe uma relação de força estabelecida

entre o contexto e o discurso produzido em situação de interação comunicativa, pois “cada

forma de transmissão do discurso de outrem apreende à sua maneira a palavra do outro e

assimila-a de forma ativa” (BAKHTIN, 2006, p. 195). Assim, o professor torna-se um sujeito
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das múltiplas e complexas relações de poder e controle que intervêm na sua prática

pedagógica e estabelece seu discurso pedagógico recontextualizado.

No item a seguir se fazem considerações basilares sobre currículo na dimensão das

teorias curriculares no intuito de priorizar teoricamente qual conhecimento deve ser ensinado.

Assim como se destaca o papel do currículo como discursivo recontextualizador tanto nas

políticas públicas quanto na prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia no

contexto escolar.

3.2 Currículo e cotidiano escolar: campos de recontextualização

No intuito de promover uma profícua discussão sobre currículo, faz-se necessário,

neste momento, posicionar o sentido de currículo defendido de acordo com os fundamentos

teórico-metodológicos que sustentam esta tese. Mais do que definir o que é currículo e suas

diferentes teorizações, considera-se essencial refletir sobre o currículo como caráter

discursivo recontextualizador e um dos elementos estruturantes na prática pedagógica dos

professores iniciantes de Geografia.

A princípio, a temática do currículo começa a aparecer com maior ênfase entre os

objetos de estudo das pesquisas em educação no Brasil a partir do século XX. Mais

notadamente, a contar dos anos de 1990, quando o país passa por significativas mudanças nas

políticas educacionais permitiu-se que o currículo se firmasse com centralidade nessas

políticas e nas próprias investigações científicas.

Importante é destacar que as próprias reformas no sistema de ensino vinculam-se a

mudanças curriculares em consonância com a lógica do sistema produtivo capitalista,

conforme suscitado por Soares (2011). Tal afirmação permite endossar que o currículo reflete

as mudanças ocorridas na sociedade e por elas é refletido, já que é fruto de uma produção

histórica e social. E o currículo veicula ainda princípios resultantes de múltiplas influências

seja tanto no âmbito do macro contexto como do âmbito do micro contexto.

Ao se referir à definição de currículo, este pode ser considerado suscetível de

multiplicidade de significados e interpretações, perspectivas e usos com características

específicas. De acordo com Silva (2010), “uma definição nos revela o que uma determinada

teoria pensa que o currículo é” (p. 14). Mas a verdade é que não se sabe muito sobre

currículos, exceto nos termos habituais – grade curricular, carga horária, rol de disciplinas,

roteiros de exames avaliativos, organizações programáticas dos conteúdos, matrizes de

competências, expectativas de aprendizagem ou habilidades.
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Para tanto, considera-se que a melhor maneira de compreender o currículo seja por

intermédio das teorias curriculares. As teorias curriculares expressam composições das várias

concepções de currículo e, por isso, resultam de várias teorizações. O presente texto destaca a

proposição apresentada por Silva (2010), que estabelece as teorias do currículo em três

matrizes: as teorias tradicionais, as críticas e as pós-críticas. Cada uma dessas matrizes

apresenta fundamentos e práticas específicas em conexão direta com o contexto de cada

tempo.

Os estudos sobre currículo surgem nos Estados Unidos, onde se destacaram os

modelos de Bobbitt e de Tyler. De acordo com Silva (2010) o modelo de Bobbitt estava

claramente voltado para a economia, ao ponto de essa tendência visar a transferir para a

escola o modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor. Esse modelo

conservador buscava equiparar o sistema educacional ao sistema industrial, destacando como

palavra-chave o conceito de “eficiência”. Melhor dizendo, o funcionamento da escola deveria

ser igual ao de uma fábrica.

O modelo de Bobbitt se consolida definitivamente na teoria de Ralph Tyler. Este

defendia uma proposta essencialmente técnica de organização e desenvolvimento curricular.

Seu modelo correspondia à divisão tradicional da atividade educacional constituída pelo

currículo, ensino e instrução, e avaliação. Percebe-se, portanto, que o currículo era visto como

simplesmente uma mecânica/técnica, o que pode ser constatado nas palavras de Silva (2010, p.

12) quando evidencia que nas teorias tradicionais “o currículo é visto como um processo de

racionalização de resultados educativos, cuidados e rigorosamente especificados e medidos”.

A partir dos anos 60, marcados por um contexto de grandes agitações e

transformações, os modelos mais tradicionais de currículo passam a ser contestados e as

críticas provocam uma inversão nos fundamentos das teorias tradicionais, sendo essas “teorias

de aceitação, ajuste e adaptação” (SILVA, 2010, p. 30), ao passo que as teorias críticas

questionavam os arranjos sociais e educacionais marcados pelas disparidades

socioeconômicas. Inclusive, as teorias críticas não estavam preocupadas em desenvolver

técnicas de como fazer o currículo e, sim, potencializar conceitos que permitissem

compreender o que o currículo faz.

Importantes estudiosos contribuíram para o desenvolvimento da teoria crítica do

currículo, destacando-se entre eles: Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Michael

Young, Michael Apple e Basil Bernstein. Suas teorizações promoveram uma mudança radical
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na teoria curricular e, até os dias de hoje, seu legado se encontra presente nas discussões no

campo do currículo.

Ao referenciar as teorias pós-críticas, Silva (2010) chama a atenção para o

multiculturalismo, afirmando que esse fenômeno é um importante instrumento de luta política,

principalmente, devido à reinvindicação dos grupos culturais dominados (mulheres, negros,

homossexuais e outros). Assim, o currículo multiculturalista tem como enfoque central

analisar os processos pelos quais, por meio das relações de assimetria e desigualdade, são

produzidas as diferenças. Para isso, fazem-se necessárias mudanças substanciais no currículo

existente.

Questões relacionadas à etnia, raça e gênero tornam-se evidentes e passam a ser

problematizadas dentro do currículo, a partir de análises pós-estruturalistas e dos estudos

culturais. Nesse viés, a cultura é entendida como campo de disputa simbólica pela afirmação

de significados e as teorias pós-críticas ensinam que o poder está em toda parte e que é

multiforme (SILVA, 2010). Por sua vez, elas permitem questionar e ampliar as discussões de

muitos temas/assuntos que a modernidade deixou e o destaque é que se torna impossível

conceber o currículo de forma ingênua e desvinculada de relações sociais de poder.

Esse breve preâmbulo pretende demonstrar “que aquilo que o currículo é depende

precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes autores e teorias” (SILVA, 2010,

p. 14). Mais do que construir definições precisas do que seja currículo e suas diferentes

teorizações, considera-se, também, contributivo elucidar as discussões fundamentais que

orientam os estudos desse campo e afirmar que nenhuma teoria sozinha consegue abranger

toda a complexidade do currículo.

O quadro 7 a seguir resume as grandes categorias das teorias de currículo de acordo

com os conceitos que elas, respectivamente, exprimem:

Quadro 7 – As grandes categorias das teorias de currículo

Teorias Tradicionais Teorias Críticas Teorias Pós-Críticas

Ensino ideologia identidade, alteridade, diferença

Aprendizagem Reprodução cultural e social subjetividade

Avaliação poder significação e discurso

metodologia classe social saber-poder

Didática capitalismo representação
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Teorias Tradicionais Teorias Críticas Teorias Pós-Críticas

organização relações sociais de produção cultura

planejamento conscientização gênero, raça, etnia, sexualidade

Objetivos currículo oculto multiculturalismo

resistência
Fonte: Silva, 2010.

Vale ressaltar, ainda, que a questão central que perpassa toda e qualquer teoria do

currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado. Assim, dos profissionais

envolvidos na educação geográfica é requerido pensar sobre as seguintes questões: O que os

alunos devem aprender na escola? O que os alunos devem saber ao sair da escola?

Questionamentos que reverberam em outro: o que os professores iniciantes devem ensinar nas

aulas de Geografia?

Nesse viés, a base da reflexão sobre currículo se assenta na questão do conhecimento a

partir de uma perspectiva da teoria crítica. Para Basil Bernstein, é impossível haver uma teoria

do currículo sem uma teoria do conhecimento. Essa afirmação permite refletir até que ponto a

teoria do conhecimento está presente nas discussões do currículo. Pode-se dizer que o desafio

curricular hoje na escola seja o esvaziamento do conhecimento nos currículos.

Michael Young é outro teorizador que oferece uma base de reflexão para

compreender a inter-relação currículo e conhecimento. Previamente, Young (2014) salienta

essa combinação:

O currículo sempre é:[...] um sistema de relações sociais e de poder com uma
história específica; isso está relacionado com a ideia de que o currículo pode ser
entendido como “conhecimento dos poderosos”; [...] sempre é também um corpo
complexo de conhecimento especializado e está relacionado a saber se e em que
medida um currículo representa “conhecimento poderoso” (p. 201).

Percebe-se, portanto, que o autor mostra duas ideias de conhecimento: “conhecimento

dos poderosos” e “conhecimento poderoso”. A distinção suscita referir quem detém o

conhecimento e que, provavelmente, as pessoas com maior poder na sociedade são as que têm

acesso a certos tipos de conhecimento, a que Young (2007) chama de “conhecimento dos

poderosos”. Já o “conhecimento poderoso”, com o enfoque no currículo, não se refere a quem

tem mais acesso ao conhecimento, mas, sim, ao que o conhecimento pode fazer para as

pessoas enquanto capacidade para atuação e transformação no/do mundo.
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Assim, “a organização do conhecimento exprime relações sociais que assentam no

poder e em interesses” (YOUNG, 2010, p. 50), principalmente, controlados pela classe

dominante, o que se reflete no currículo. Esse autor promove uma discussão sobre

conhecimento e currículo com o objetivo de reconhecer que o conhecimento é socialmente

produzido e que todo conhecimento curricular socialmente construído reflete, inevitavelmente,

os valores e interesses da classe dominante.

Com esse propósito, Young desenvolve uma abordagem sociorrealista de

conhecimento, referindo-se o ponto crucial da sua perspectiva sobre o currículo às

descontinuidades entre o conhecimento e o senso comum. O autor critica os currículos que

promovem o “senso comum” e privam do conhecimento os alunos, especialmente os dos

grupos sociais menos poderosos. Assim, é particularmente relevante pensar se a escola

oferece um conhecimento poderoso a todos, sem distinção de origem cultural ou de classe

social, preocupação que se concentra, também, nas teorizações de Bernstein.

Para Bernstein (1988), currículo é um sistema de mensagem que constitui aquilo que

conta como conhecimento válido a ser transmitido, sendo este conhecimento

(formal/científico) realizado por meio de três sistemas de mensagem - currículo, pedagogia e

avaliação - que estão interligados como um todo. O currículo refere-se ao conhecimento

válido (o quê), a pedagogia à transmissão válida do conhecimento (o como), definindo a

avaliação a realização desse conhecimento por parte de quem é ensinado (os alunos).

Silva (2010) afirma que a teoria de Bernstein, ao menos em parte, é uma teoria

sociológica do currículo e faz um alerta ao mencionar que “Bernstein não está preocupado

com o ‘conteúdo’ propriamente dito do currículo” (p. 71). Na verdade, Bernstein está

preocupado com as relações estruturais entre os diferentes tipos de conhecimento que

constituem o currículo. Melhor dizendo, como o currículo está estruturalmente organizado e

ligado aos princípios de poder e controle.

Assim, Bernstein distingue dois tipos fundamentais de currículo: o currículo de

coleção e o currículo de integração. No primeiro, os conteúdos mantêm entre si uma relação

restrita, quer dizer, o conhecimento está organizado em conteúdos isolados. Cada professor,

na sua área e dentro de certos limites, pode seguir um caminho próprio. No currículo de

coleção as fronteiras entre as disciplinas e até mesmo, os conteúdos dentro de cada disciplina

fazem com que a classificação seja forte.

Já no currículo de integração que, segundo Bernstein, apenas existe na sua expressão

mais extrema do nível da teoria, os vários conteúdos estão subordinados a uma ideia central,



106

agregando-se num todo mais amplo. Isso permite reduzir o isolamento entre os conteúdos e

entre as próprias disciplinas. Sendo assim, a classificação é fraca.

Em síntese, currículo de coleção apresenta uma classificação forte entre diferentes

campos de conhecimento e enquadramento forte entre o conhecimento escolar (discurso

vertical) e o do dia-a-dia (discurso horizontal); e no currículo de integração os diferentes

campos de conhecimento são caracterizados por níveis fracos de classificação e de

enquadramento. Portanto, Bernstein não faz opção por um tipo de currículo, mas deixa

evidente que o currículo de integração não é favorável aos alunos, mas também não descarta a

interdisciplinaridade como uma das vias para a construção do conhecimento.

Como já referido anteriormente, considera-se que o currículo expressa poder e

controle social e, além mais, possui um caráter discursivo recontextualizador, fazendo com

que ele tenha a capacidade de se configurar pelas instâncias por onde circula. Para uma

melhor compreensão, o currículo, nesta tese, pode ser entendido como texto. Para Bernstein

(1996) texto(s) pode(m) designar “o currículo dominante, a prática pedagógica dominante,

mas também qualquer representação pedagógica, falada, escrita, visual, espacial ou expressa

na postura ou na vestimenta” (p. 243).

A teoria de Bernstein permite entender como os textos educacionais são organizados

e como são construídos, postos em circulação, contextualizados, apreendidos e também como

estes sofrem mudanças, ou seja, são recontextualizados. Assim, nos processos de

recontextualização, os textos (por exemplo, currículo), desde o campo de produção do

conhecimento, sofrem inúmeras transformações até que estejam prontos para o uso por

professores e alunos na sala de aula. Por essa razão, entre o que está escrito no currículo e o

que verdadeiramente ocorre na sala de aula, há certamente divergências e recontextualizações.

Quando um texto passa de um contexto para o outro ocorrem recontextualizações,

podendo estas assumir maior ou menor extensão. Mas, é no campo da recontextualização

pedagógica que esta se torna mais evidente. As razões dessas recontextualizações podem ser

várias, mas estão elas associadas aos princípios ideológicos e pedagógicos dos autores dos

textos, sejam eles os currículos ou até mesmo, os livros didáticos.

No entanto, o destaque a ser dado, agora, diz respeito a como é concebido o currículo

no campo da recontextualização oficial e sua efetivação no contexto escolar. Melhor dizendo,

o enfoque central é compreender aproximações e/ou distanciamentos entre o currículo

prescrito pelo Estado e o currículo efetivado pelo professor na prática da sala de aula

(currículo praticado).
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Uma colocação importante nessa discussão é apontada por Lopes e Macedo (2011)

ao se referirem à recontextualização para entender as modificações discursivas pela circulação

de textos nos diferentes contextos sociais, para além dos processos de produção e reprodução

nas salas de aula. Assim, os processos de recontextualização vêm sendo utilizados para

entender os processos de reinterpretação aos quais textos políticos são submetidos, na medida

em que circulam nas diferentes instâncias de governo e destas para as escolas, ou ainda para

entender como a apropriação de textos internacionais vem sendo feita em um dado contexto

nacional.

Diante das possíveis modificações levadas a efeito entre o currículo e sua efetivação

no cotidiano escolar, torna-se imprescindível abranger os campos de recontextualização

destacados por Basil Bernstein. Uma vez que a teoria bernsteiniana, como dito antes,

considera o currículo como um sistema de mensagem, que constitui aquilo que conta como

conhecimento válido a ser transmitido. Portanto, o campo de recontextualização oficial refere-

se ao campo da gestão do conhecimento educacional construído pelo Estado, responsável pela

construção dos textos e pelas sucessíveis reformas.

A reforma dos currículos surge de uma luta entre grupos para fazer convergir suas

influências em norma e prática do Estado e distribuído às instituições de ensino. Diante desse

poder e controle do campo oficial, pode-se ponderar que, no campo da recontextualização

pedagógica, os professores acabam sendo considerados apenas como recursos operacionais

para efetivação do currículo e não como agentes recontextualizadores, mesmo quando

supostamente são convidados ou ouvidos no processo de elaboração. Em outras palavras, os

professores são aqueles que dão vida aos currículos a partir das suas práticas pedagógicas e

muitas das vezes, estão entre os agentes menos consultados.

Essa situação produz um discurso pedagógico oficial refletido pelos princípios

dominantes de uma sociedade, gerados no campo do Estado sob a influência do campo

internacional e dos campos da produção (recursos físicos) e do controle simbólico (recursos

discursivos). Assim, “temos a organização curricular engessada e gradeada que enclausura

professores e alunos a pensarem sobre determinado saber em momentos estanques e em

espaços determinados” (TEIXEIRA, 2013, p. 97).

Dessa forma, os professores apenas operacionalizam o que está pronto e posto à

escola. Esse quadro problemático, “tende a ser associad[o] a perspectivas conteudistas e

conversadoras como as apropriadas pelas políticas curriculares educacionais atuais que
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reatualizam sentido excludentes de conhecimento, tanto escolar, como científico”. (GABRIEL;

CASTRO, 2013, p.89).

Portanto, nos estudos sobre currículo e, principalmente, na efetivação desse texto no

campo de recontextualização pedagógica é preciso articular ciência, teoria e conhecimento

escolar e suas características específicas, considerar os contextos a serem inseridos e perceber

que “o currículo oficial não controla tudo e surge as contra racionalidades e outras

interpretações dentro desse marco tradicional de poder” (OLIVEIRA, 2015, p. 44).

Principalmente, por considerar o currículo como produto do trabalho do professor. Morais

(2004) sustenta esse posicionamento ao enfatizar:

Os professores não são necessariamente apenas reprodutores do currículo, eles
podem ser também construtores do currículo. Contudo, se pretenderem introduzir
inovações, têm que reconhecer o contexto e as possíveis influências que têm que ser
tomadas em conta na sua actividade, reflectindo criticamente nos múltiplos
caminhos que lhes estão abertos. (p. 11).

A referência da autora permite uma indagação: até que ponto o professor, em

especial o professor iniciante de Geografia, tem consciência de que ele não é apenas um

reprodutor do currículo, mas também um construtor do currículo? Vale ressaltar que as teorias

sobre currículo apresentam avanço significativo em suas discussões: entretanto, no chão da

escola, ainda é possível que prevaleça a teoria tradicional de se fazer educação. Mesmo ante

esse impasse, os professores iniciantes de Geografia são corresponsáveis no trabalho com as

propostas curriculares, cotidianamente, ao longo de suas carreiras, com foco no

desenvolvimento e no sucesso dos alunos em suas aprendizagens. Esse assunto será tratado

com maiores minúcias no próximo item e no quarto capítulo.

Além dos conceitos de recontextualização e discurso pedagógico é válido ressaltar

que a teoria de Bernstein aporta um estudo no cotidiano do contexto escolar e das práticas

curriculares, onde também os conceitos de classificação (poder) e enquadramento (controle)

continuam entre as ferramentas teóricas mais poderosas e reveladoras para quem trabalha no

campo dos estudos curriculares. Assim, Bernstein (1998) confirma o exposto salientando que

os conceitos de "classificação" e "enquadramento" continuam entre as ferramentas teóricas

mais poderosas e reveladoras para aqueles que trabalham no campo dos estudos curriculares.

Consequentemente, sua teoria valida a perspectiva sociológica para o desenvolvimento de

investigação em currículo.

Pretende-se conceber currículo para além dos conteúdos programáticos a serem

ministrados em sala de aula. Sabe-se que o currículo constitui o elemento nuclear do projeto
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pedagógico; é ele que viabiliza o processo ensino e aprendizagem. Sendo assim, o currículo

define o quê ensinar, o para quê ensinar, o como ensinar e as formas de avaliação. Isto é,

ensinar o quê, onde, pra quem e de que forma são elementos presentes no debate acerca do

currículo.

Dito de outra forma, a organização curricular estrutura o que deve ser estudado pelo

aluno, como e quando, e isto não envolve somente deliberações técnicas. O currículo assinala

qual conhecimento deve ser ensinado a partir da seleção, organização e processos

pedagógicos, sendo um dispositivo pedagógico com papel central nas discussões e

proposições acerca da escola, do professor, do aluno, dos conteúdos escolares, ao ponto de ser

considerado um artefato escolar social e mutável, como bem o apontam as seguintes autoras:

Currículo como artefato escolar socialmente constituído e em permanente processo
de elaboração, num campo de acomodação e contestação, composto por grupos
econômicos e culturais diferencialmente fortalecidos e representados, em contextos
igualmente diferenciados e historicamente construídos. Considera-o, ainda, como o
rol de conhecimentos socialmente produzidos e selecionados para compor o
percurso de estudo escolar, visando uma formação acadêmica e profissional,
determinada, organizada em tempos, espaços, dispositivos pedagógicos, normas,
regras, planos e métodos de aprendizagem e de ensino. (BIOTO-CAVALCANTI;
TEIXEIRA; ANAYA, 2013, p.5).

Assim, o currículo emerge de relações de poder, controle, ideologias, culturas e

envolve diferentes agentes e sujeitos. Callai (2015) aponta que o currículo escolar não é

neutro, mas, ao ser resultado de escolhas, é ligado a interesses bem determinados, e esses

interesses decorrem de muitos âmbitos, desde o tipo de instituição escolar, o tipo de professor,

a estrutura de organização pedagógica da escola, os aspectos culturais do lugar onde ela se

insere, até o tipo de alunos. E acrescenta:

Um currículo escolar é sempre o resultado de escolhas e estas têm como referência
documentos oficiais das políticas públicas em nível nacional, respondem a padrões
externos, que são do interesse dos processos de globalização, e acontecem na sala de
aula, conforme a organização escolar e o papel desempenhado pelos professores,
conspirando o contexto da cultura escolar. (p. 220-221).

À vista disso, a autora pondera referência aos documentos oficiais das políticas

públicas representados pelo poder do Estado. Para tanto, o currículo também pode ser

definido por outros agentes de poder: o livro didático, a escola e o professor. Por essa razão,

devido às recontextualizações, a efetivação do currículo no contexto escolar faz com que o

discurso reproduzido não corresponda exatamente ao discurso que foi produzido. Além disso,

muito do que é ensinado na escola pode ultrapassar o que está conciso no currículo oficial.

Esse referido pressuposto está ancorado nas palavras de Anaya (2013) quando afirma:
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Nos dias atuais, podemos considerar que o que é ensinado pela escola não é um
conhecimento neutro. Os alunos aprendem coisas muito além do que lhes é ensinado
por meio do currículo oficial, pois é em virtude da sua experiência diária com os
espaços e ambientes, com as características sociais da escola, que os procedimentos
da organização encontram-se com os valores e motivações dos alunos. [...] Nesse
sentido, muitos ensinamentos disponibilizados na/pela escola não são mencionados
no currículo oficial. Dessa forma, além desses ensinamentos, outros também são
ensinados. (p. 48)

O professor tem um papel de suma importância para a mediação desses ensinamentos

junto aos alunos. Porém, é possível que o professor iniciante de Geografia tenha dificuldades

de construir propostas curriculares que contemplem as necessidades e demandas da prática

cotidiana da sala de aula da Educação Básica, já que é preciso a construção de propostas em

sintonia com a realidade prática, exigindo conhecimento dessa realidade e abertura de

caminhos diferentes daqueles por vezes valorizados pelo campo da recontextualização oficial.

Pensar nesse encaminhamento para um professor em seus primeiros anos de docência é um

desafio e, por vezes, torna-se mais fácil seguir linearmente o currículo oficial. Daí, a escola

continuar com uma realidade quase imutável.

Portanto, imprimir a prática pedagógica no contexto do cotidiano escolar é um modo

de possibilitar uma análise sobre a deslocação do currículo oficial e identificar as

recontextualizações de outro currículo, aquele que de fato é efetivado na sala de aula. Em

decorrência dessa assertiva, o próximo item busca evidenciar aproximações e distanciamentos

entre o currículo prescrito e o praticado pelos sujeitos desta pesquisa - professores iniciantes

de Geografia.

3.3 Entre o discurso oficial e a prática pedagógica do professor iniciante de Geografia

A prática pedagógica é construída por meio das diferentes tensões e experiências

vivenciadas pelo professor, influenciadas pelas questões pessoais, profissionais, culturais

assim como pelas determinações sociais e políticas. Por essa razão, faz-se pertinente analisar

como, de fato, os professores iniciantes de Geografia realizam suas práticas frente aos

currículos municipais e estaduais de Goiás. Logo, esse item, tem o intuito de fazer um

análogo entre aquilo que é proposto para o ensino de Geografia nos escritos e aquilo que

efetivamente acontece na sala de aula a fim de estabelecer como ocorrem os processos de

recontextualização.

Sob tal enfoque, de início tem-se uma provocação desafiadora apresentada por Silva

e Lacerda (2013) ao enfatizarem a partir de suas observações:
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O que se pode abstrair dessas observações é que a escola ainda transita entre o
tradicional e o contemporâneo, e nós, profissionais da educação, não prescindimos
do compromisso de ter um olhar mais apurado para o momento presente e refletir
qual é a melhor maneira de compreender e implementar propostas curriculares que
atendam à formação almejada e recorrente aos inúmeros discursos proferidos na
educação: a do cidadão crítico, atuante e capaz de (re)construir uma sociedade mais
justa e humanizada. (p.153)

A partir dessa provocação, compreende-se que os textos educacionais (currículo,

documentos, diretrizes, leis) tendem a abarcar as visões do mundo em tempos de

transformação. A escola, no nível da transmissão (teoria do discurso pedagógico de Bernstein),

pode associar uma relação hierarquizada de poder e controle dentro de um contexto micro em

relação ao nível de geração e recontextualização marcado pelos princípios dominantes do

macro contexto. Entretanto, Morais (2004) deixa evidente que tanto os professores quanto os

autores devem estar conscientes de que as potencialidades e limites de sua intervenção

pedagógica, em termos de inovação, dependem das recontextualizações que podem ocorrer

aos vários níveis do sistema educacional.

Assim, ao chegar à escola, o currículo oficial é inserido no contexto escolar e,

consequentemente, o professor constitui-se no principal responsável pela realização do

trabalho pedagógico de seleção dos objetivos e conteúdos, das metodologias e/ou dos

processos avaliativos. Entretanto, Forquin (1993) assinala que não se pode ensinar tudo, mas é

necessário fazer escolhas, variáveis segundo os contextos, os recursos disponíveis, as

necessidades sociais, as demandas dos usuários, as tradições culturais e pedagógicas.

Nesse sentido, considera-se que o professor iniciante de Geografia precise fazer uma

opção teórico-metodológica, revisitando as concepções e conceitos que embasavam suas

práticas, procurando propiciar uma aprendizagem significativa por meio de uma prática que se

aproxime do conhecimento científico convalidado com os conhecimentos prévios dos alunos e

desse conhecimento faça uso. De acordo com Oliveira (2015) é essa uma das vias do

desenvolvimento da prática docente com autonomia e autoria, mesmo em um contexto social

que tende a propiciar a alienação do trabalho docente.

Por essa razão, neste momento a discussão verticaliza para o análogo entre o discurso

oficial vinculado ao currículo e o discurso pedagógico a partir da efetivação do currículo na

prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia. Para tanto, utilizam-se fragmentos

de depoimentos obtidos com a entrevista aberta pelos professores iniciantes que trabalham na

rede estadual de Goiás e aqueles que trabalham na rede municipal de Goiânia, pois assim,

serão analisados conjuntamente seus discursos diante ao Currículo Referência da Rede

Estadual de Educação de Goiás e as Diretrizes Curriculares do município de Goiânia.
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A construção do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás

começou em 2011, com a elaboração de um documento base que teve a participação de 500

professores para sua apreciação e validação prévia. Em 2012, foram realizadas formações nas

40 regionais do Estado com a participação de mais de 4 mil professores, que avaliaram e

replanejaram os conteúdos da proposta encaminhada e se definiram Representantes de

Componentes Curriculares (RCCs) - para cada Subsecretaria Regional de Educação (SRE) do

Estado de Goiás. No final do ano de 2012, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc)

sistematizou as contribuições, revisou a versão preliminar e realizou novo encontro com

RCCs divididos por áreas para exposição da Versão Final do Documento.

De acordo com a Seduc (GOIÁS, 2013), o Currículo Referência tem o objetivo de

contribuir com as escolas, apresentando propostas de bimestralização dos conteúdos para

melhor compreensão dos componentes do currículo e sua utilização na sala de aula. A

secretaria afirma que esse currículo é um instrumento pedagógico para orientar, de forma

clara e objetiva, aspectos que não podem ausentar-se do processo ensino aprendizagem em

cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre.

Assim, busca-se referenciar uma base comum essencial a todos os estudantes, em

consonância com as atuais necessidades de ensino identificadas não somente na legislação

vigente, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes de

referência dos exames nacionais e estaduais, bem como a matriz curricular do Estado de

Goiás (Caderno 5). A Seduc (GOIÁS, 2013) ainda ressalta que o Currículo Referência

contempla as atuais discussões e tendências teóricas e científicas de cada área do

conhecimento e da educação, em especial nas condições e necessidades reais em que se

encontram os professores nas escolas.

O Currículo Referência estrutura-se em quatro grandes áreas: Linguagem e Códigos,

Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. É um currículo bimestralizado

constituído pelas expectativas de aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos. Considera-se

que esse documento oficial seja resultado de discussão realizada com professores, técnicos e

gestores representantes das diversas Subsecretarias Regionais de Educação do Estado de

Goiás.

No campo curricular da Geografia, há a proposta de várias reflexões sobre a Ciência

Geográfica e sobre o ensino atual de Geografia, destacando sua importância para a

formação/transformação dos estudantes, além de orientar os professores quanto às categorias
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de análise, conteúdos no processo de ensino e aprendizagem para a construção do

conhecimento, e compreensão do objeto de estudo - o Espaço Geográfico.

Segundo a Seduc (GOIÁS, 2013), “ensinar a ler e escrever em Geografia é levar o

estudante a ir além de localizar-se e descrever o espaço, é ajudá-lo a situar-se e posicionar-se

diante do seu espaço e de situações do dia-a-dia” (p. 170). Assim, o Referencial Curricular de

Geografia seria um ponto de partida para o estudante iniciar-se no processo de leitura,

compreensão e estudo da Geografia e do mundo em que vive.

A partir do exposto sobre o Currículo Referência, pode-se considerá-lo um discurso

ideológico de parceria entre professores, técnicos e gestores. Porquanto, a Seduc elabora

inicialmente o documento base e ela mesma o finaliza. E a questão central não é o documento

em si, mas a forma de como se deu sua implantação nas escolas públicas estaduais, como um

currículo engessado que enclausura o trabalho docente ao ponto de monitorar/fiscalizar

(controle) o planejamento de aulas do professor de acordo com a sequência linear da

bimestralização proposta no documento.

Tais discussões aparecem bem expressas no discurso da professora Beatriz, a seguir:

As políticas que chegam do governo pra gente e que a gente não é
consultada, a gente não participa. Como por exemplo, foi o que
aconteceu com a discussão da matriz curricular, engessaram o
currículo, então hoje a gente cumpre um currículo que, segundo a
Subsecretaria, foram professores convidados. Na escola em que eu
trabalhava, não esta, nós tínhamos um quantitativo bom de
professores de Geografia e nenhum tinha sido convidado para
participar dessa discussão. Então, eu também me questiono: que
professores foram esses que discutiram esse currículo? Que professor
é esse que coloca um currículo engessado que você tem que dar
aquilo e tudo é uniforme? Hoje, no estado de Goiás, aqui, em Caldas
Novas, em Inhumas, em Caiapônia é o mesmo currículo. Mas, espera
aí, eu não tenho o mesmo aluno daqui e o mesmo aluno de Caiapônia
são alunos diferentes. De uma escola para outra eu percebo a
diferença. Eu mudei de escola esse ano percebi a diferença dos meus
alunos. Então assim, não acredito nessa unificação, padronização,
uniformização e isso é o que mais me dificulta porque você acaba
tendo que cumprir uma parte burocrática porque no Estado a gente
cumpre muito... os diários, os planejamentos, eles são todos baseados
nesse currículo, [...]. (Professora Beatriz)

Esse instigante depoimento demonstra o poder e o controle do currículo oficial sobre

a prática pedagógica da professora iniciante de Geografia, em que as políticas públicas são

referenciadas como princípio regulador, mesmo havendo a suposta participação dos
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professores no processo de construção do currículo. Outro elemento de destaque é a proposta

de uniformização do currículo para todo o Estado de Goiás, assim como vem sendo discutida

a proposta de construção da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). Gabriel e Castro

(2013) oferecem uma respeitável citação sobre currículo comum:

Assistimos à crescente investida por parte dos formuladores de propostas
curriculares oficiais para fixar sentidos de “currículo comum”, de conhecimentos
“básicos ou fundamentais” mobilizando questões que envolvem diretamente
definições do que “é” e do “não é” escolar. Nesse mesmo movimento, as noções de
“conhecimento verdadeiro” ou “válido a ser ensinado”, embora já tenham sido
problematizadas pelas teorizações curriculares permanecem como referencial
importante para a prática docente cotidiana (p.86),

Sob tal enfoque, é receoso que os documentos oficiais se esvaziem do conhecimento

científico e sua preponderância possa fazer do professor iniciante de Geografia um sujeito

passivo à adesão a um modelo imposto e inquestionável. Outro depoimento ancorado nessa

mesma conjuntura é o da professora Paula, cujas palavras demonstram a impressão que existe

do Currículo Referência e a dificuldade em trabalhar os conteúdos. Ela relata: “o currículo do

Estado ele não ajuda, ele veio de um jeito que dá a impressão de que ele foi jogado num

caldeirão, um monte de coisas que não se conectam”. (Professora Paula).

Em contrapartida, o professor iniciante de Geografia que domina sua disciplina e

sabe como trabalhar os conteúdos geográficos tem autonomia e autoria de pensamento para

realizar sua prática pedagógica. A professora Beatriz que discursou anteriormente sobre a

dominação do currículo no contexto escolar continua sua fala mostrando como acontece

dentro da sala de aula:

[...] então, em sala de aula acaba sendo diferente, a discussão fica
sendo outra porque eu acabo trazendo outros elementos para a sala
de aula que não está no currículo, que não está no meu planejamento,
mas o meu planejamento tem que seguir o currículo referência do
estado de Goiás e se não seguir o currículo, eu não consigo lançar no
sistema que hoje existe um sistema informatizado. (Professora Beatriz)

Nesse trecho, acaba revelando-se uma contraposição entre o que está escrito e o

vivenciado na prática, mesmo sabendo-se que se deve seguir alguns preceitos determinados

pelo sistema. Outro depoimento que chama a atenção não se refere diretamente ao Currículo

Referência, mas sim, ao Projeto Político Pedagógico (PPP), um documento referencial para a

realização do trabalho escolar, que estabelece a direção para a escola e deve ser construído,

reformulado e vivenciado por todos os sujeitos envolvidos no contexto escolar.
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Sendo assim, o PPP resulta de processo de recontextualização do Currículo

Referência e que deve ir além do cumprimento de leis e normas. Portanto, o discurso do

professor Vitor evidencia uma lacuna em relação ao PPP da escola de Ensino Médio de tempo

integral em que trabalha:

Eu vejo com dificuldade a ausência dos PPPs das escolas. Os projetos
pedagógicos não existem, ou melhor, usei um termo bem forte, porque
se eu falo que não existe estou fazendo uma generalização perigosa,
mas falar que não existe é porque eles carecem de uma atualização e
quando eles são feitos, são feitos dentro de gabinete com participação
máxima de duas ou três pessoas, não é colocado, não é discutido e é
encarado pela maioria dos gestores, coordenadores e professores
como uma mera burocracia. No entanto, depois quando vai se queixar
de falta de autonomia do professor ele não se recorda que o mesmo se
esquivou do Projeto Político Pedagógico. Não é que o PPP é um
super documento que dá amplos poderes ao professor, mas ele é um
documento importante que dá condições para sustentar a
argumentação do professor. Então eu vejo que na escola de tempo
integral que eu trabalho, há três anos ela faz parte de um novo
projeto da Secretaria Estadual de Educação e chegou ao absurdo [de
o] Projeto Político Pedagógico chegar pronto na escola cabendo à
escola fazer pequenos ajustes com um ou dois objetivos específicos
para dar uma ideia de que não estamos desprezando as necessidades
locais, colocar quantos alunos têm, quantas salas têm, essas coisas de
cada escola e o resto veio tudo pronto. Aí, a gente fica olhando e
pensando: Que identidade essa escola tem? Que autonomia esse
professor vai ter? Felizmente, esse projeto só ficou um ano na escola,
no outro ano ficou a cargo da escola. Mas, falo felizmente que ficou
só um ano, mas no segundo e terceiro esse Projeto Político
Pedagógico nunca foi elaborado. E esse ano, início de 2015, houve
uma tentativa de elaborar. (Professor Vitor)

Portanto, o PPP é um documento da instituição escolar que engloba todos os sujeitos

envolvidos e não apenas de um grupo, e o professor iniciante de Geografia precisa militar na

construção, reformulação e conhecimento dos descritos desse texto até mesmo para se

posicionar ante a situação de tensões e encaminhamentos teórico-metodológicos de sua

prática pedagógica, pois acredita-se que “os projetos pedagógicos vêm sendo

sistematicamente discutidos, elaborados e reelaborados nos espaços da organização educativa,

e não existem sem que se observe como neles se encontra organizada a proposta curricular”.

(SILVA; LACERDA, 2013, p. 107).

Em relação às Diretrizes Curriculares da rede municipal de Goiânia, foram aprovadas

em 2008 pela Resolução CME nº 119/08 e contêm a proposta do Ensino Fundamental

organizado por áreas de conhecimento e em ciclos de formação. Esse documento está
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estruturado com as seguintes partes: apresentação; educação e escolarização; trajetória do

currículo do ensino fundamental na RME; o currículo para os ciclos de formação e

desenvolvimento humano; componentes curriculares; desenvolvimento humano e ciclos de

formação; Ciclo I – infância; Ciclo II – pré-adolescência; Ciclo III – adolescência; conteúdos

escolares – aspectos a serem considerados na seleção e organização; avaliação; referências

bibliográficas e observações – base curricular. O processo de recontextualização curricular é

evidenciado pela elaboração dos projetos pedagógicos a serem desenvolvidos nas escolas.

O destaque desse documento é o Ensino Fundamental em ciclos e não seriado como

na rede estadual. O ciclo I corresponde às turmas A, B e C equivalentes ao 1º, 2º e 3º ano; o

ciclo II corresponde as turmas D, E e F equivalentes ao 4º, 5º e 6º ano; e o ciclo III

corresponde ao 7º, 8º e 9º ano sendo representadas pelas turmas G, H e I. Os professores

iniciantes de Geografia desta pesquisa trabalham no ciclo III. As Diretrizes Curriculares do

município de Goiânia apontam, também, os objetivos que o professor deve trabalhar durante

todo o ciclo e o professor seleciona os conteúdos de acordo com os objetivos e realidade do

contexto escolar.

Trata-se de um currículo mais flexível possibilitando maior autonomia e autoria do

professor iniciante de Geografia em seu trabalho mesmo que apresente seus entraves. Atente-

se às manifestações da professora Patrícia por meio de suas palavras:

Em 2011 tomei posse na escola municipal, a realidade do ciclo e a
realidade do ensino regular ou do ensino integral é muito distinta. O
ciclo já criou aquela ideia de que o aluno não precisa de muito para
ser aprovado basta ser frequente. Infelizmente, essa ideia é muito
forte. Mesmo assim, nesse ano comecei aqui um trabalho chamado
Mostra Mundo, um projeto onde trabalhamos a cultura do Brasil e de
outros 30 países de todos os continentes. Isso que me deu mais prazer
ainda porque tivemos que quebrar todos os preconceitos ou pelo
menos tentar quebrar preconceitos, principalmente, com a cultura
africana. E já tem 5 anos que trabalho com esse projeto aqui e sou
reconhecida por esse projeto. Eu adotei como opção, no ciclo,
trabalhar com projetos. Então os agrupamentos dos 7º anos nós
trabalhamos regiões brasileiras que é o conteúdo que eles possuem.
Nós trabalhamos também, atividades culturais relacionadas à cultura
brasileira, à diversidade cultural brasileira que é desenvolvido
durante todo ano e no final do ano tem um evento final. Nas turmas
Hs e Is, que são as turmas de 8º e 9º anos, nós trabalhamos também
sobre os continentes, sobre os países dos cinco continentes.
(Professora Patrícia)
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Na rede municipal, é marcante a realização de projetos pedagógicos e projetos de

ensino na disciplina de Geografia e muitos deles são referenciados no PPP, com bem diz a

professora Patrícia “o PPP da escola já tem quatro anos que tem o projeto Mostra Mundo”. A

mesma depoente também assinala maior abertura para trabalhar determinados conteúdos,

mesmo que não sejam indicados e não sejam abordados nos livros didáticos.

Essa autonomia e autoria na prática docente do professor iniciante de Geografia

também são destacadas no discurso da professora Beatriz, como se pode ver em seu

depoimento:

Agora na Prefeitura eu tenho uma liberdade maior, daí minha paixão
em dar aula no município. Gosto e todos sabem que sou apaixonada
em dar aulas na prefeitura porque me dá essa liberdade maior.
Existem realmente as diretrizes curriculares, mas essas diretrizes são
colocadas de forma mais aberta, assim eu trabalho na prefeitura de
outra forma. Às vezes, por trabalhar no ciclo, o ciclo é outra proposta
não é esse sistema seriado do Estado, a avaliação é vista de outra
forma, avaliar o aluno é uma outra reflexão, as atividades são feitas
de outra forma, o tempo da aula é diferente, [...]. Então, assim, são
realidades diferentes onde na prefeitura eu vejo um espaço maior.
(Professora Beatriz)

Porém, nos discursos apresentados pelas professoras (Patrícia e Beatriz), que

trabalham na rede municipal, é possível identificar os entraves do currículo oficial na prática

docente, em culminância sobre a avaliação, deixando exposto que, para o aluno ser aprovado,

basta ser frequente no ano letivo, sendo a avaliação vista de outra forma. Para além dessas

colocações, a professora Beatriz ainda aponta outras limitações e/ou dificuldades, observe:

Mas, na prefeitura tem muitas dificuldades sim, em relação a como
funciona o ciclo, hoje, por exemplo, sou professora de Geografia e lá
nos temos os agrupamentos G, H e I, que é o ciclo III no qual eu
trabalho só nas Gs e Hs (7º e 8º anos). Fora os agrupamentos eu
ainda trabalho os reagrupamentos e os atendimentos, então eu faço
os reagrupamentos da seguinte forma: as minhas salas de 7º anos elas
são reagrupadas eu tenho G1, G2, G3 e G4 que são reagrupadas de
acordo com a dificuldade ou facilidade do aluno com o que ele
consegue realizar. Daí que eu tenho nesses reagrupamentos
atividades de Língua Portuguesa e Matemática, eu sempre puxo a
sardinha para o meu lado, sempre que tem um texto geográfico pra
gente fazer uma leitura, interpretação e análise. Agora, esse trimestre
a gente tem que trabalhar Matemática, sempre tento trazer para os
meninos algo da Cartografia para trabalhar regrinha de três a partir
do estudo de escala. Mas, muitas vezes é difícil porque eu trabalho
dois turnos chegar e planejar essas aulas todos os dias é complicado.
Muitas vezes a gente pega um textinho que a gente acha mesmo na
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internet com uma leitura legal, com uma interpretação de texto legal,
muitas vezes a gente percebe que o aluno não sabe as quatro
operações básicas, daí eu trabalho isso com eles e vai fugindo um
pouco da Geografia. Então isso eu tenho um conflito comigo mesmo,
que não é meu só, isso é uma proposta da prefeitura que o professor
dê prioridade para Matemática e Língua Portuguesa. Por quê?
Porque entende que nesse ciclo de formação o aluno tem que sair
sabendo ler muito bem, escrevendo e interpretando. Assim, a
Geografia, a História passa[m] a não serem disciplinas tão
fundamentais. São fundamentais do ponto de vista que se você não
souber ler, você não sabe Geografia, o aluno tem que estar bem
resolvido com a leitura, a escrita e interpretação para ele resolver as
outras habilidades nas outras disciplinas. Na escola que eu trabalho
tem surtindo efeito sim, mas na prefeitura depende muito do trabalho
do professor, fica muito pesado, muito jogado para o professor no
sentido de como o currículo na prefeitura é muito flexível e a
avaliação é muito flexível eu já presenciei grupos que decidiram a
não fazer avaliação do aluno, a avaliação não é quantitativa, não é
uma prova que tem notas, mas é porcentagem, é uma ficha técnica
descritiva do aluno. Então, é uma avaliação mais qualitativa do aluno
e se o professor não tiver esse comprometimento, se o professor não
acreditar nesse sistema de ensino ele pode acomodar. Eu não preciso
avaliar meu aluno, eu não preciso aplicar prova, não preciso aplicar
atividades e aí, ele tem um outro tipo de avaliação desse aluno com
base somente na vivência da sala de aula. O ciclo infelizmente ele
permite isso ao profissional e depende do profissional. Hoje eu estou
num grupo na escola muito comprometido desde a coordenação e
direção aos professores, a gente não lança mão da avaliação
quantitativa, a gente faz a avaliação qualitativa porque temos que
preencher um item da ficha que se chama desenvolvimento sócio
afetivo, como esse aluno desenvolveu ao longo do semestre, mas não
abrimos mão de uma avaliação quantitativa trimestral, uma
semaninha de avaliação para poder recolher esses dados e mapear
melhor as turmas e os alunos. Mas, em outras escolas eu já tive a
vivência que não funcionavam assim. (Professora Beatriz)

As palavras dessa professora configuram a avaliação numa dimensão apenas

qualitativa do aprendizado do aluno, ou, dito de outro modo, da vivência e frequência do

aluno na sala de aula. Entretanto, esse procedimento avaliativo depende do professor assim

como da equipe gestora estabelecerem a permanência da avaliação quantitativa para

verificação da aprendizagem dos alunos. Outro aspecto marcante em sua fala refere-se aos

reagrupamentos. Esse procedimento pedagógico prioriza as disciplinas de Matemática e

Língua Portuguesa em detrimento das demais, a exemplo, a da Geografia. O professor

iniciante de Geografia além de mostrar habilidades específicas da sua disciplina precisa

atender a outras demandas fora de seu campo de formação.
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Aqui não cabe enfatizar que ler, escrever, interpretar, contar e calcular não sejam

essenciais na vida do aprendiz, mas o professor de Geografia, em início de carreira, ainda ter

mais esse desafio a ser enfrentado na sua prática torna mais árdua sua atuação profissional, já

que, além de planejar as aulas de Geografia, precisa dedicar tempo estudando e planejando

aulas para trabalhar nos reagrupamentos. Portanto, diversos fatores e/ou elementos

influenciam nos modos de encaminhar a prática do professor iniciante de Geografia, seja ao

receber orientações impostas por políticas públicas ou ao tomar conhecimento de propostas

metodológicas; por isso, é preciso considerar o conhecimento teórico e científico como

fundamental para compreensão e atuação docente no contexto educacional.

Dessa forma, defende-se, neste texto, que a centralidade do currículo é o

conhecimento científico e o papel dos conteúdos é fazer a articulação da Geografia escolar

com a ciência geográfica, pois se considera que por detrás do conteúdo tem-se a própria base

teórico-metodológica da Geografia. Nessa perspectiva, cabe ao professor iniciante de

Geografia ponderar sobre quais conteúdos possam ser utilizados para promover nos alunos

compreensão do mundo em que vive. Melhor dizendo, o currículo de Geografia é um produto

do trabalho do professor e esse profissional detém a autonomia de interpretar, modificar e

ressiginificar os conteúdos a serem abordados e recontextualizados com os alunos em sala de

aula.

Em vista do exposto, este capítulo propiciou uma discussão sobre o discurso

pedagógico do professor iniciante de Geografia acerca da profissão docente numa perspectiva

de como ele entende a educação, o sistema de ensino e o ensino de Geografia. Torna-se

evidente que os marcos regulatórios vão influenciando a profissão e o currículo, e assim os

diferentes contextos e influências (re) produzem o que os professores dizem e como se

expressam em seus discursos e práticas.

Mesmo diante do currículo oficial, é preciso que os professores iniciantes de

Geografia se considerem como corresponsáveis pelo trabalho com as propostas curriculares,

pois se acredita que há potencialidades em sua intervenção pedagógica. Esse fato foi

constatado no discurso dos professores pesquisados quando afirmaram que dentro da sala de

aula eles trazem outros elementos não presentes no currículo nem mesmo no planejamento, e

que realizam diferentes projetos, questionam documentos, discordam dos processos

avaliativos e apresentam propostas. Isso demostra que os alunos podem aprender muito além

do que lhes é ensinado por meio do currículo oficial.
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Mas, para que isso seja uma realidade, faz-se necessário que o professor iniciante de

Geografia tenha conhecimento teórico-conceitual da ciência geográfica, domine sua disciplina

e saiba como trabalhar os conteúdos geográficos. Melhor dizendo, dependendo da

constituição do conhecimento do professor, este consegue relativizar a relação de poder e

controle exercida sobre o currículo e sua prática pedagógica e, assim, propiciar uma

aprendizagem significativa que aproxime do conhecimento científico convalidado os

conhecimentos prévios dos alunos e desse conhecimento façam uso em suas vidas.

Para tanto, o próximo capítulo apresenta os diversos processos de recontextualização

em situações de práticas por meio dos conteúdos geográficos na concretização da Geografia

Escolar e o papel do professor iniciante como sujeito mediador na construção do

conhecimento geográfico.
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4 GEOGRAFIA ESCOLAR: RECONTEXTUALIZAÇÕES DA PRÁTICA
PEDAGÓGICA POR MEIO DOS CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS

Ao se considerar a Geografia enquanto componente curricular na escola, parte-se da

premissa de um ensino que vai além da simples transmissão de conteúdos. Pondera-se que o

papel da Geografia Escolar é articular os conteúdos com a ciência geográfica, com a

concepção de que o professor é sujeito mediador e detém a autonomia de interpretar,

modificar e ressignificar os conteúdos a serem abordados com os alunos na sala de aula.

Acredita-se que os conteúdos geográficos têm uma função social que vai além dos

bancos escolares, desde que o professor os contemple nas suas aulas no sentido de possibilitar

ao aluno desenvolver a capacidade de analisar com criticidade a realidade em que vive.

Assim, o professor iniciante de Geografia pode ajudar o aluno a interpretar os diferentes

contextos, possibilitando a construção de conhecimentos que o ajudem a conhecer o mundo e,

quiçá, melhorar seu espaço de vivência.

O trabalho do professor por meio dos conteúdos geográficos pode possibilitar o

entendimento da realidade, considerando os anseios, os problemas, as dificuldades

enfrentadas no cotidiano e, assim, colaborar para que o aluno lute pelo direito de seus direitos,

respeitando e convivendo com as diferenças.

Callai (2015) adverte, porém, que há falta de consenso e unanimidade a respeito de

quais seriam fundamentalmente os temas e conteúdos da Geografia a serem trabalhados nas

escolas. A esse fato, acrescentam-se os indícios de que o currículo e o livro didático são

considerados norteadores na seleção dos conteúdos para a realização das aulas de Geografia.

Desse modo, o presente capítulo tem como enfoque central apresentar as situações da

prática dos professores iniciantes no processo de efetivação de uma Geografia Escolar,

salientando, dentro de um contexto recontextualizado, os conteúdos geográficos que os

professores dessa área mais gostam de trabalhar e as recontextualizações dos conteúdos

trabalhados nas aulas de Geografia.

4.1 Conteúdos geográficos: o que os professores iniciantes gostam de ensinar?

Partindo do pressuposto, já mencionado, de que o papel dos conteúdos é fazer a

articulação da Geografia escolar com a ciência geográfica, sendo esta constituinte da
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Geografia escolar e que o professor detém a autonomia de interpretar, modificar e

ressiginificar os conteúdos a serem abordados e recontextualizados com os alunos em sala de

aula, o viés da discussão aqui proposta refere-se a apontar os conteúdos geográficos

trabalhados pelos professores iniciantes de Geografia - sujeitos desta pesquisa - tendo em

vista a entrevista aberta realizada com os nove principiantes. Essa proposta tem o sentido de

trazer elementos para uma pergunta, cuja resposta pode ser simples ou complexa: o que de

fato os professores iniciantes de Geografia gostam de ensinar?

Com isso, ao se referir aos conteúdos geográficos é imprescindível evidenciar a

concepção de conteúdos de ensino com base nos estudos de Libâneo (2013). O autor afirma

que conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos

valorativos e atitudinais de atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em

vista a assimilação ativa e a aplicação pelos alunos na sua prática de vida.

Como decorrência dessa concepção, considera-se que os conteúdos de ensino possam

permitir a compreensão e o enfrentamento das exigências teóricas e práticas da vida social.

Melhor dizendo, os conteúdos, como são organizados em matérias de ensino, podem

expressar os resultados da atividade prática dos homens nas suas múltiplas relações com o

mundo em que vivem. Por isso, é válido considerar os elementos que compõem os conteúdos

escolares: os agentes definidores, as fontes de seleção, suas perspectivas e abordagens, pois

todos esses aspectos são dimensões que interferem direta ou indiretamente no trabalho do

professor.

Tomando por base os dados empíricos extraídos da entrevista aberta, a segunda

questão tinha como principal objetivo investigar o professor iniciante de Geografia no

contexto de sua prática pedagógica, a realização do seu trabalho com os conteúdos

geográficos. Assim, foi-lhe solicitado que elegesse um conteúdo geográfico que durante esses

primeiros anos de carreira ele mais gostou de trabalhar, por considerar que obteve um bom

desenvolvimento das atividades propostas.

Na dimensão investigativa, essa questão propiciou aos sujeitos a possibilidade de

falar tudo do seu trabalho de ensinar o conteúdo elegido. Por essa razão, os depoimentos

discursivos poderiam apontar o que de fato os professores ensinam, o que eles gostam de

ensinar e, até mesmo, o que não gostam ou não sabem ensinar em Geografia. Para além dessas

colocações, os discursos podem também identificar até que ponto a formação inicial

contribuiu para a realização do trabalho com determinados conteúdos.
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Cabe ao professor iniciante de Geografia ponderar sobre os conteúdos geográficos

possam ser utilizados para o aluno entender o mundo em que se vive. Callai (2015) anuncia

que “requer o esforço de superar o simples ensinar Geografia ‘passando conteúdos’,

procurando fazer, para além disso, com que os alunos consigam construir as suas

aprendizagens, tornando significativos, para as suas vidas, esses mesmos conteúdos”

(CALLAI, 2015, p. 214).

Nesse sentido, compreende-se que, para os conteúdos geográficos se tornarem

significativos para a vida do aluno, é preciso que o professor domine sua disciplina e os

conhecimentos científicos fundamentais, saiba como trabalhar os conteúdos, reconheça o

contexto da escola e os conhecimentos prévios a fim de desenvolver habilidades para a

própria aprendizagem, numa estreita relação entre o sujeito do conhecimento e sua prática

social de vida. Com bem o aponta Callai (2015),

Isso significa fazer um aprendizado significativo, com base nos conteúdos da
matéria de ensino escolar, unindo instrução e educação, de modo que os temas
trabalhados e os conteúdos abordados sejam carregados de significado, os quais
permitem fazer o seu entendimento, avançando para além da informação, [...]
(p. 215).

A partir dessas premissas, quando solicitado aos sujeitos desta pesquisa que

elegessem um conteúdo geográfico que mais gostaram de trabalhar, foram obtidas diferentes

reações e discursos. Entre estes, destacam-se: o que teve dificuldades em apontar um

conteúdo (Professor Augusto), o que teve uma facilidade imediata em nomear um conteúdo

(Professor Gleibe), os que associaram conteúdos vinculados a projetos desenvolvidos na

escola e na disciplina de Geografia (Professoras Patrícia, Beatriz e Paula), o que elencou um

conteúdo de pouco domínio, mas chamou a atenção dos alunos (Professor Gustavo), outros

elegeram mais de um conteúdo (Professora Patrícia e Professor Breno) e um que indicou um

conteúdo em que o afirma ter facilidade e os alunos dificuldades (Professor Mateus). No

quadro 8 a seguir, tem-se a indicação dos conteúdos que os professores iniciantes de

Geografia mais gostaram de trabalhar.

Quadro 8 – Conteúdos que os professores iniciantes de Geografia mais gostaram

de trabalhar.

Depoentes Conceitos, Temas e Conteúdos de Geografia

Professora Patrícia Aspectos Culturais – Projeto Pedagógico

Coordenadas Geográficas e Fusos horários
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Depoentes Conceitos, Temas e Conteúdos de Geografia

Professor Lúcio Conflitos Armados

Professor Augusto Geografia da Europa

Professora Beatriz Lugar – Projeto de Ensino

Professor Vitor Coordenadas Geográficas

Professor Gustavo Bacias hidrográficas

Professora Paula Formação do povo brasileiro – Projeto de ensino

Professor Breno Grupos étnicos e Sistema Solar

Professor Mateus Mapas e Escalas

Fonte: Dados da pesquisa.

Chama a atenção o fato que de nove professores iniciantes, ao elegerem o conteúdo

que mais gostaram de trabalhar, quatro (Patrícia, Vitor, Breno e Mateus) indicaram conteúdos

referentes à Cartografia, tendo os demais apresentado uma diversidade de conteúdos. Essa

ocorrência se deve ao fato de suas práticas ocorrerem em diferentes redes e níveis de ensino.

Em relação à Cartografia, pode-se fazer uma análise comparativa com a questão 15 do

questionário on-line, na qual se propunha entre as disciplinas específicas (aquelas voltadas

para os estudos da teoria geográfica) cursadas durante o curso de Geografia, que os

professores anotassem em ordem de importância aquelas de que mais gostaram, as de que

menos gostaram e aquelas que obtiveram mais dificuldade.

Assim, foi evidenciado que, dentro da grande área das disciplinas específicas, a

Cartografia estava entre as disciplinas que os professores mais gostaram de estudar, porém

seria também a disciplina em que mais dificuldades tiveram. Isso demonstra lacunas, desafios

e conquistas em relação aos conhecimentos específicos apreendidos durante a formação

inicial e ao importante papel do professor no contexto escolar, ao ponto de que conteúdos

relacionados à Cartografia serem considerados entre os professores iniciantes aqueles que eles

mais gostam de ensinar.

Por sua vez, os conteúdos cartográficos podem ser trabalhados em diferentes anos

escolares, ou melhor, tanto nas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental quanto no

Ensino Médio. Como bem aponta a professora Patrícia, referindo-se às coordenadas

geográficas. A professora faz o seguinte depoimento:

Eu trabalho esse conteúdo em todos os anos e os livros de 7º, 8º e 9º
não têm esse conteúdo, mas sempre trabalho no início do ano ou
quando necessário porque é preciso que o aluno ao olhar no mapa
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saiba que no norte do país há mais planícies ou quando eu falo
encontramos mais montanhas ao sul da Ásia eles possam saber
localizar. (Professora Patrícia)

Esse depoimento discursivo ressalta a autonomia da professora Patrícia em trabalhar

determinados conteúdos cartográficos que não estão presentes nos livros didáticos e

provavelmente, nem no currículo de todas as turmas. Esse aspecto também é evidenciado nas

palavras do professor Mateus ao trabalhar o conteúdo de escalas em todas as suas turmas com

o apoio da coordenação pedagógica.

Então o conteúdo de escala eu trabalhei no 1º Ano do Ensino Médio e
com a base do 6º Ano eu fui trabalhando em todas as turmas do
Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano porque as coordenadoras
disseram que era um conteúdo que os meninos tinham muita
dificuldade por causa da Matemática. Então, para tentar melhorar
esses problemas dos alunos eu trabalhei essa interdisciplinaridade
envolvendo a Cartografia. (Professor Mateus)

Outro aspecto importante é que a professora Patrícia considera que, quando iniciou o

exercício da prática pedagógica, desconhecia os conteúdos cartográficos, mesmo que tivesse

tido a disciplina de Cartografia no curso de formação inicial. Assim, foi preciso superar essa

limitação através da dedicação em sua formação continuada. Assim ela se expressa em seu

depoimento:

Quando eu assumi uma turma de 6º ano, em 2009, esse era um
conteúdo importante e confesso que eu desconhecia, eu tive contato
na universidade muito rapidamente, mas desconhecia. Então eu
procurei [...] estudar mais sobre o assunto, li bastante, assisti várias
aulas pela internet, procurei ajuda inclusive de alguns colegas que já
trabalhavam esse conteúdo para ensinar melhor. Porque o conteúdo
do 6º ano é a cartografia básica e alguns assuntos demográficos
(natalidade, mortalidade) e era uma coisa que gostaria de aprender e
estudei bastante para poder explicar isso para os alunos. Então essa
questão básica da cartografia eu tive que procurar foi necessário
fazer leituras sobre o assunto. (Professora Patrícia)

Em contrapartida, o professor Vitor, ao eleger um conteúdo cartográfico, evidencia

que “a formação inicial contribuiu muito com o meu conhecimento em Cartografia, eu tive

professores incríveis na graduação. Eu tive uma professora que até hoje se, por exemplo, me

pede dica de senha o professor favorito eu coloco o nome dela”. Seu discurso destaca a

importância dos professores formadores ao se tornarem referenciais positivos no percurso

formativo do aluno. Esse professor também destaca a empolgação em trabalhar Cartografia
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porque não depende tanto da subjetividade e por haver diferentes linguagens para ensinar o

conteúdo. O professor diz que:

A parte da Cartografia foi a que mais me empolgou na hora de lecionar.
Principalmente, porque é mais exata, ela não depende tanto da
subjetividade. Também o material, você pode usar vídeos, jogos da
internet, jogos do computador mesmo sem internet. [...] Agora quando
você ensina conteúdos muito subjetivos, como por exemplo, o papel dos
pequenos produtores na agricultura familiar e os grandes
latifundiários, você fala sobre isso com os meninos e eles ficam
perdidos. (Professor Vitor)

Pelos depoimentos, entre as diferentes razões pelas quais os professores iniciantes

elegeram um conteúdo que gostam de ensinar, destaca-se o interesse, participação e

envolvimento dos alunos durante a realização das atividades propostas. Essa assertiva está

ancorada nos seguintes depoimentos:

O estudo com as coordenadas geográficas foi muito bom, eu usei um
software que mostrava as coordenadas, no caso foi o Google Maps.
Isso empolgou os meninos porque eles têm celulares e eles conseguem
utilizar tanto quanto a gente esse software. Eu o utilizei para iniciar a
aula motivando os alunos e depois folhas impressas com mapas e
coordenadas. Eu notei que fica muito mais como um jogo, eu falava
os números das coordenadas e eles achavam bom. Muitos tinham
dificuldades, mas mesmo assim eles tentavam e me chamava pra ver
se estava certo, todo mundo interage. Pra mim, foi um dos melhores
momentos da minha prática porque eu consegui envolver os alunos e,
principalmente, porque é muito concreto. (Professor Vitor)

Principalmente na parte de Cartografia, quando envolvo exatas
dentro de Geografia, eu tenho certa facilidade e praticamente
relacionado aos alunos é onde eles têm mais dificuldade. A gente fica
trabalhando, principalmente, atividades que envolvem mapas, eles
criarem mapas envolvendo o caso das legendas, das escalas, a gente
usa a régua para fazer medições como se a gente tivesse tendo uma
vista aérea mesmo, como se estivéssemos de avião para calcular as
distâncias, quantos quilômetros tem de uma cidade a outra porque é
muito usado em viagens. [...] os meninos gostam muito de desenho,
como eu trabalho também com meninos especiais eu apresentei para
a professora de apoio mapas do Brasil com as devidas capitais, ao
envolver cores nos estados ou regiões os meninos acabam tendo um
desenvolvimento maior. (Professor Mateus)

Inclusive, eu comecei a interessar por Geografia por conta desse
conteúdo: conflitos armados. [...] E quando eu trabalho isso em sala
de aula dá até prazer, uma vez em 2013 trabalhando esses conteúdos
com os meninos, todo empolgado, achava bom demais, e isso também
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atiça a curiosidade dos meninos porque eles veem nos telejornais, eu
entrei na sala de aula quase todos os alunos com exceção de alguns lá,
amarraram um pano na cabeça e eles falaram: ‘- Professor vamos
falar de Osama hoje!?’. Vamos gente, eu já tinha combinado com
vocês. A gente fez um debate e fluiu bem. Como é um tema atual, está
passando todos os dias na televisão, os meninos às vezes não
entendem, eles perguntam pra gente e a gente vai explicando.
(Professor Lúcio)

Esses depoimentos refletem a importância de se considerar o aluno como sujeito

ativo no processo de ensino-aprendizagem e constata que os professores “estão buscando

experimentar formas alternativas de trabalhar com a Geografia, dando-lhe mais significado

para os alunos” (CAVALCANTI, 2013, p. 378). Esse quadro, por sua vez, permite elucidar a

reação do Professor Augusto que demonstrou dificuldades em apontar um conteúdo, pois o

mesmo trabalha somente nos 9º anos e considerou que os conteúdos são basicamente os

mesmos – estudo dos continentes. Porém, o conteúdo elegido - Geografia da Europa - partiu

de sua concepção teórico-metodológica em considerar o aluno, suas necessidades e vontades,

fazendo com que em cada turma, em cada ano letivo, os resultados fossem diferentes e

refletissem para que os conteúdos também se tornassem diferentes, conforme se pode ver em

seu depoimento:

Essa questão é mais difícil que a primeira. É a mais difícil porque,
primeiro nesse período de sala de aula e por especificidades da
prefeitura, da rede, trabalho numa escola, a mesma escola até hoje, e
somos dois professores de geografia. E sempre por adesão ou por
preferência do outro, eu sempre trabalhei com nono ano e os
conteúdos tendem a ser muito semelhantes ano após ano, porque é o
mesmo nível de ensino. Então fica difícil de eleger este ou aquele
conteúdo que melhor resultou ou que foi mais satisfatório. E eu
retomo a primeira pergunta, porque eu considero o aluno, daí cada
aluno, cada turma, cada ano os resultados são diferentes, os
conteúdos são diferentes. Pra exemplo, um que marcou em 2012 em
uma turma de nono ano onde talvez foi a maneira que mais fui
surpreendido com essa prática. (Professor Augusto)

Atente-se ao trabalho realizado pelo professor Augusto com o conteúdo sobre

Geografia da Europa:

[...] o livro tinha quase 4 ou 5 capítulos que falavam sobre a
geografia da Europa. E eu achava que aquilo não ia acrescentar, que
aquilo não ia fluir, que eu não [iria] conseguir aproximar isso dos
meus alunos de maneira nenhuma, sobretudo as descrições físicas
(clima, solo, relevo). E nessa perspectiva, eu propus aos alunos que
fizéssemos um trabalho para conhecer essa geografia da Europa. Na
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minha cabeça era uma forma que eu ia usar para reduzir o tempo
com essas discussões para que eu fosse para outras que eu realmente
achava que eram mais vantajosas. Só que como a questão era
considerar o aluno, a gente montou um grupo com representante de
cada sala para discutir como seria o formato dessa atividade. E eu
deixei eles falarem, deixei eles irem até onde eles queriam, muito no
meu particular tentando atingir minha expectativa que era
exclusivamente reduzir o tempo com aquele conteúdo. Mas, deixei
com que eles pensassem e no final a coisa ganhou corpo, ganhou
forma e nós fizemos, a atividade foi montar uma agência de viagem. E
essa agência de viagem deveria vender um pacote de turismo pela a
Europa para alunos e professores. E aquilo que eu achei que não ia
tomar tempo nenhum que ia ‘matar’ aquilo rapidamente, me levou o
semestre porque os alunos se empolgaram com a ideia, aí tivemos que
discutir como montar um pacote de viagem, como eram as moedas, o
que era o euro, qual a relação do euro com o real, como se
organizava uma viagem, o que era um ponto turístico, quais eram os
pontos turísticos, enfim, esses meninos montaram todo um roteiro de
geografia da Europa. E assim, foi a questão mais significante daquele
ano para os alunos e pra mim com uma proposta que eu havia
apresentado. (Professor Augusto)

O conteúdo geográfico trabalhado repercutiu de forma inusitada, ultrapassando os

limites da sala de aula, envolvendo a escola e seus diferentes sujeitos, pois contou com a

mediação do professor nos caminhos metodológicos mobilizando os alunos à criatividade,

envolvimento, parcerias e, logo, a uma aprendizagem significativa. O professor Augusto foi

além das definições referentes aos conteúdos sobre a Europa e do cumprimento dos capítulos

do livro, possibilitando desenvolver, por meio dos conteúdos, a construção do conhecimento

geográfico.

Corrobora essa questão o depoimento do professor Gustavo. Ao eleger o conteúdo

sobre bacias hidrográficas, ele deixa claro que não é um conteúdo de grande domínio, mas a

maneira como foi conduzida a aula chamou a atenção dos alunos. Por essa razão, o

planejamento contou com a proposta de realização de um júri simulado para os alunos do 3º

Ano do Ensino Médio:

Ao eleger um conteúdo, eu posso elencar um conteúdo que não é de
grande domínio, mas que um dia fui falar sobre hidrografia, bacias
hidrográficas, passei todos os conceitos pertinentes a Geografia
Física, falei tudo e depois fui falar com a questão social associada às
cidades, o que elas precisam, o campo e cheguei num ponto que
abordei sobre a água e a geração de energia elétrica, falei sobre a
matriz energética no Brasil entramos no assunto das hidrelétricas e
chegou no assunto das barragens, aonde aproveitei o gancho porque
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o assunto repercutiu bem nos alunos, chamou atenção dos alunos de
duas turmas de 3º Ano. Então, decidi fazer um planejamento chamado
de júri simulado, fiz tudo direitinho, coloquei os materiais que
precisavam, o conteúdo, passei alguns textos para os alunos com o
objetivo de provocar diferentes pensamentos na sala de aula e depois
marcamos o júri simulado. Problematizamos uma questão que falava
sobre a construção de usina hidrelétrica, necessidade de gerar
energia, de gerar emprego e, por outro lado, a população que poderia
ser retirada para construção de uma barragem, uma população
simples, humilde que teria dificuldade para se adaptar a uma nova
vida na cidade. Assim provocamos com essa questão e os alunos
gostaram bastante, renderam muito, saímos do júri sem nenhuma
sentença, ou seja, não ficou definido qual seria o certo, construir uma
barragem ou deixar a população quieta naquele lugar e, daí,
procurar uma outra via de produção de energia. (Professor Gustavo)

O professor Gustavo finaliza sua fala afirmando que professores e alunos precisam

ter conhecimento, ter conteúdo, entender conceitos para que se possa posicionar a respeito de

um assunto e, principalmente, para tomar decisões. Ele acredita que o trabalho com esse

conteúdo promoveu significado para a vida dos alunos, como bem assinala nesse fragmento

de seu discurso:

Quando a gente ouvia as argumentações de alunos a gente vinha que
alguns tinham um bom patamar econômico e visavam o
desenvolvimento, e percebi alunos que ao pensar em famílias que
poderiam ser retiradas de seu local de moradia tinham passado ou
estavam eminentes de passar por essa situação, mas em outro
contexto, às vezes por questões econômicas, pelas condições
financeiras dos pais, a gente percebia na fala deles isso. Então deu
para associar bem, mesmo que ninguém morasse perto de uma
barragem, pois estamos aqui no centro urbano, mas eles conseguiram
fazer essa correlação. (Professor Gustavo)

Esse depoimento traz, ainda, outra discussão: pensar no trabalho do professor iniciante

de Geografia frente aos conteúdos geográficos requer considerar os conhecimentos prévios

dos alunos a partir de seu espaço de vivência, ou melhor, do cotidiano dos alunos. Decorrente

dessa prática, os professores Patrícia, Beatriz, Paula e Breno enfatizaram a preocupação com

tomar os conteúdos objeto de conhecimento para a vida cotidiana dos alunos, pois “a

Geografia é uma leitura da realidade e uma prática social” (CAVALCANTI, 2013, p.381).

A professora Patrícia fez a indicação de mais um conteúdo - aspectos culturais –

considerando este o conteúdo que mais gosta de trabalhar. Na verdade, trata-se de um tema

com o qual a professora possui tamanha afinidade que acabou transformando-se em um
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projeto vinculado ao PPP da escola e essa professora é reconhecida por esse projeto intitulado

“Mostra Mundo”, conforme seu depoimento:

Então o conteúdo que eu mais gosto de trabalhar com eles, por
relacionar praticamente tudo: os aspectos demográficos, economia,
política, tudo isso são os aspectos culturais tanto do Brasil quanto de
outros povos. Eu tentei abordar isso porque dentro da escola a gente
tem um mundo de possibilidades com esses meninos e muitas vezes
não são aplicáveis. [...] Então eu tentei abordar dentro da Geografia
os aspectos culturais dos povos e assim, os alunos tem se envolvido
mais e isso faz parte de um projeto. O PPP da escola já tem quatro
anos que tem o projeto Mostra Mundo onde os conteúdos principais
são os aspectos demográficos, políticos, físicos, econômicos das
regiões brasileiras e dos continentes que é conteúdo básico do 7º, 8º e
9º anos. A abordagem diferencial que eu tentei mostrar para eles ou
estimular foi os aspectos culturais que pouco se vê nos livros
didáticos. Então, linkado ao que eles deveriam aprender trazer um
aspecto novo, que é a cultura dos povos. E pra isso é preciso lançar
uma bandeira em defesa da diversidade e diminuição de conflitos
dentro da sala por o menino ser do Pará, ele veio do Pará e sofre um
preconceito na escola. Com essas atividades a gente tenta minimizar
trazendo a cultura desse menino para a sala de aula: como era, quais
as danças eram apresentadas lá, o que você vê de diferente aqui.
Então ele participa um pouco mais da aula. (Professora Patrícia)

Assim, referir aos aspectos culturais é possibilitar um olhar em interface entre

conhecimento e cultura refletida na escola, de diferença e de igualdade, ocorrência

apresentada, também, pela professora Paula. Ao eleger o conteúdo que mais gosta de trabalhar

- formação do povo brasileiro - uma das razões é a possibilidade de correlacioná-lo com a

consciência negra. A partir do trabalho desenvolvido, a professora enfatiza a percepção de

mudanças de pensamento dos alunos, conforme demonstra em sua fala:

Esse conteúdo eu sempre gosto de fazer um trabalho no final do ano
para refletir sobre a consciência negra onde sempre consigo aliar
esses dois temas, eu sempre sugiro aos alunos fazer apresentação,
produzir cartazes, fazer encenação e eu tenho percebido que os
alunos têm mudado a forma de se reconhecerem como brasileiros que
são formados por diversas etnias e dá pra gente fazer um debate legal.
(Professora Paula)

Ao trabalhar essa temática com os alunos, a professora Paula vincula um projeto da

disciplina de Geografia que assume sempre a responsabilidade de trabalhar esse assunto por

presenciar no contexto escolar a prática de bullying, preconceito e racismo. É interessante
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como a professora ressalta o papel da Geografia na promoção da cidadania ao dizer “que a

Geografia nos ajuda a ter essa visão ampla das coisas, a Geografia ajuda a ter consciência

que temos direitos e deveres e os alunos também precisam saber disso, ter consciência

política”. (Professora Paula) A mesma professora ainda exemplifica as conquistas oriundas

desse trabalho, ao fazer o seguinte relato: “Eu vejo que as meninas que têm cabelos crespos

começaram a mudar até o penteado; estão soltando os cabelos, ou seja, elas estão mudando

de comportamento. Isso é uma conquista [...]”. (Professora Paula)

Na mesma perspectiva, o professor Breno elege dois conteúdos, sendo um deles

referente aos grupos étnicos. Ele evidencia por meio de suas palavras que “é um conteúdo

bem legal de se trabalhar porque constrói opiniões e esclarece a mente desse estudante”. E

acrescenta:

É um conteúdo que a gente domina bastante, que a gente gosta e tem
essa ideia que os alunos também vão gostar por ser um assunto
bastante delicado pela diversidade que há na própria sala de aula que
a gente usa como exemplo eles mesmos. Eu falo muito da questão do
negro e do índio, eu já tive na escola alunos descendentes de índio,
então é delicado falar sobre isso dentro da sala de aula, mas é uma
questão que eu defendo muito. (Professor Breno)

A afinidade com esse conteúdo é constatada na formação inicial do professor Breno,

devido ter sido o tema de sua monografia, por se envolver nos laboratórios contribuindo,

assim, para a sua prática pedagógica. Como bem relata: “[...] tudo que eu acabei de citar aqui

teve relação com o que tive mais acesso na universidade porque eu trabalhei no laboratório,

a forma como os professores ministravam as aulas expositivas está embutido em mim”. Ao

mencionar as aulas expositivas revela lacunas sobre o trabalho dos professores formadores,

quando afirma que “as minhas aulas, normalmente, são expositivas que de certa forma deixa

a desejar no Ensino Fundamental porque a formação inicial na faculdade foi toda dessa

forma”. Porém, o professor Breno tem consciência que precisa avançar ao dizer “eu sei que

eu tenho que mudar, [...] e não só trabalhar aula expositiva”.

Outra contribuição notável nessa discussão é apontada no depoimento da professora

Beatriz. Esta foi a única professora que, ao eleger um conteúdo - lugar -, ao qual o referiu

como conceito geográfico ou uma categoria da Geografia. Assim a professora se posiciona a

respeito:

Um conteúdo, na verdade um conceito da Geografia, vamos falar
assim, uma categoria da Geografia que eu trabalhei e trabalho muito
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e que eu fiz um trabalho na prefeitura é o lugar. Entender o lugar que
o aluno vive. Fiz um projetinho para o aluno abordando a escola e o
bairro. (Professora Beatriz)

O estudo sobre o lugar tornou-se um projeto da disciplina desenvolvido em parceria

com outro professor de Geografia cujo objetivo central é entender Goiânia a partir do bairro

onde o aluno mora, ou seja, entender o bairro, entender o que tem no bairro e, a partir dali,

entender os outros espaços em Goiânia. A professora Beatriz demonstra preocupação em

ensinar uma Geografia associada à vida do aluno; por isso, assinala que trabalhar o conceito

de lugar é o ponto inicial e, além disso, afirma que a formação inicial muito contribuiu para

sua prática pedagógica. São as seguintes suas considerações:

A formação inicial contribuiu demais nessa proposta de atividades, eu
vim da universidade já com essa reflexão, pensando em como atrair a
Geografia, como eu posso associar o que estou ensinando aqui com a
vida do aluno. Pra mim, isso tem haver com a minha formação, na
UFG existe muito dessa discussão desde o início da graduação em
licenciatura nas disciplinas relacionadas ao ensino faz essa discussão
de como trazer a geografia do aluno para a sala de aula. Então
quando eu comecei a dar aulas, eu já vim com esse conceito, com essa
problemática, com essa crise: como eu vou fazer para esse aluno
entender que a Geografia tem haver com a vida dele e que não é um
conteúdo formal que ele só tem que cumprir. Então eu já vim
tentando tirar essa formalidade mostrando o que eu estou ensinando
tem haver com a vida dele e se ele parar para analisar ele vai ver.
(Professora Beatriz)

Diante do exposto, a professora Beatriz descreve como se deu a proposta do projeto

partindo de uma problemática vivenciada no bairro onde a escola está localizada e onde mora

a maior parte dos alunos:

Naquela região, foi um ano que perdemos um aluno da escola, um
aluno que se envolveu com furto e drogas, e acabou sendo
assassinado. Isso gerou uma comoção nos alunos. Então, começaram
a falar assim: ‘Ih, Professora! O fulano morreu assassinado, mas
aqui é um por dia.’ Em frente à escola tem uma pracinha que eles
chamam de cracolândia porque tem o uso de crack. Durante o dia eu,
por exemplo, faço uma atividade lá com os meus alunos do 7º ano de
localização geográfica a partir do movimento aparente do Sol, a
gente faz a produção da rosa-dos-ventos nessa pracinha. Durante o
dia é tranquilo, os meninos fazem educação física na quadra dessa
pracinha, porque a escola que eu trabalho não tem quadra. Só que à
noite aquela pracinha deixa de ser ocupada pelos alunos da escola e
passa a ser ocupada por moradores de rua, usuários de crack e tudo
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mais. Isso me despertou uma curiosidade, espera aí, vamos entender
esse bairro e os alunos falavam: ‘Ih Professora! Esse bairro aqui é
perigoso. O negócio aqui é feio. O trem aqui é punk.’ Falavam com
gírias. Então eu disse, vamos entender esse bairro, esse espaço aqui,
vamos conhecer esse lugar, como é esse lugar que você vive. Aí a
gente começou a fazer uma pesquisa para entender o bairro, entender
porque aqueles meninos moram ali estão em lugar de risco maior do
que os meninos que moram em outro setor. (Professora Beatriz)

Essa proposta de atividade parte de uma problematização vivenciada pelos alunos

moradores do bairro e, de acordo com o que trata Cavalcanti (2013), trata-se de aprender a

analisar a realidade em que se vive por meio desses conteúdos, com a contribuição desses

conteúdos. A professora Beatriz evidencia que, visitar e analisar os diferentes lugares em

Goiânia implica a possibilidade de os alunos fazerem uma comparação e começarem a

entender algumas demandas, como a questão do poder público, pra que servem esses serviços,

quem ele atende.

Por conseguinte, a partir da prática pedagógica dessa professora pode-se considerar

que esteja de acordo com as palavras da Callai (2015), quando destaca a que “fazer com que a

pessoa entenda a espacialidade que vivencia se torna um objetivo ou uma competência

inarredável do trabalho com os conteúdos de Geografia” (p.215). Os fragmentos dos

depoimentos discursivos apresentados pelos professores iniciantes evidenciam o intento de se

trabalhar o conceito de lugar tendo o cotidiano do aluno como referência para ensinar

Geografia. Esses elementos se constituem como recontextualizadores da formação inicial no

contexto da Geografia Escolar.

Sob essa perspectiva, pode-se, quiçá, confirmar o pressuposto da tese a ser defendida

segundo a qual, mesmo considerando-se a forte influência da escola como marco regulatório

no discurso pedagógico do professor iniciante de Geografia, a formação inicial é dimensão

constitutiva nos processos de recontextualização da prática pedagógica ao assinalar as

evidências do conceito de lugar e sua relação com o cotidiano do aluno como referências

didático-pedagógicas para ensinar Geografia.

Desse modo, os itens a seguir têm o intuito de evidenciar a construção da Geografia

Escolar com base nas recontextualizações das diferentes situações de práticas e dos conteúdos

geográficos trabalhados em sala de aula. Atente-se para os desafios, as adversidades e

enfrentamentos ocorridos na prática instituída no contexto escolar a partir da observação

direta dos dois professores iniciantes de Geografia, Beatriz e Mateus.



134

4.2 Recontextualizando as situações da prática pedagógica dos professores iniciantes de
Geografia: construindo a Geografia Escolar.

Como já citado, a teoria de Bernstein pode, supostamente, fornecer um suporte para

refletir sobre os processos educativos em diferentes níveis, que vão desde o macro ao micro

nível: as interações ocorridas na sala de aula; a construção do conhecimento geográfico; a

análise das influências dos diferentes campos, agências e agentes do sistema educativo; e, a

análise dos campos de produção e reprodução do discurso pedagógico.

Nessa linha de pensamento, a teoria de Bernstein permite centrar-se na lógica interna

da prática pedagógica. Nesse nível, a prática pedagógica se realiza no contexto da sala de aula

e pode ser definida através de relações específicas de controle, entre sujeitos, e relações

específicas de poder, entre espaços, discursos e sujeitos. Assim, é no contexto escolar que

ocorre a prática pedagógica e seus processos de recontextualização.

O enfoque central a ser destacado refere-se aos processos de recontextualização a

partir da prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia. Desse modo, atenta-se

para os seguintes aspectos: currículo, seleção de conteúdos, conceitos e conteúdos geográficos,

discursos, Geografia Escolar, cotidiano do aluno, textos e ações didáticas. Esses aspectos têm

como principal objetivo aprofundar os elementos didático-metodológicos da Geografia

Escolar.

Na tentativa de atender a essa perspectiva, realizou-se, entre os meses de maio, junho

e agosto de 2016, a observação de aulas de dois professores iniciantes de Geografia.

Considera-se a observação de aulas instrumento fundamental, pois, ao se adentrar no contexto

da realidade escolar, pretende-se abstrair informações que possam dar respostas às indagações

suscitadas nesta tese ou apontar outras. E, também, é relevante verificar se as práticas podem

dizer mais que os discursos.

Entre os nove professores iniciantes de Geografia que participaram da entrevista

aberta, realizada no ano de 2015, foram selecionados dois professores, Beatriz e Mateus, pelas

seguintes razões: em 2016, a professora Patrícia foi aprovada em processo seletivo de

doutorado, encontrando-se em licença profissional; o Professor Vitor, por motivos de doença

foi readaptado a outra função; Já os professores Lúcio e Breno foram aprovados em concursos

municipais e se encontravam trabalhando nos anos iniciais do Ensino Fundamental; o

professor Gustavo não teve a liberação da equipe gestora da escola para a observação de aulas.

O professor Augusto, no turno matutino, era coordenador pedagógico e ministrava aulas de
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Geografia somente no turno noturno. A localização da escola em bairro longínquo do centro

de Goiânia dificultou o deslocamento da pesquisadora, que mora em outra cidade da RMG.

De fato, restaram três professores, o que reflete as limitações e adversidades

vivenciadas por pesquisadores no tocante à realização da pesquisa empírica. Paula, por estar

vivenciando - acredita-se - um momento de descrédito com a profissão docente, não

demonstrou consentimento com a observação das aulas. Assim, felizmente, a professora

Beatriz e o professor Mateus demonstraram um acolhimento e gentileza diante da solicitação

para observar suas aulas10.

Em todas as aulas foram feitas anotações e algumas foram gravadas em áudio, com a

autorização dos professores. Esses procedimentos tiveram o intuito de registrar a

comunicação verbal e não verbal de modo a fornecer elementos significativos para a

compreensão do objeto de estudo. Durante as aulas, buscou-se manter um clima de

cumplicidade com os professores iniciantes de Geografia. Mesmo assim, estes, a princípio,

mantiveram-se introvertidos e, aos poucos, no decorrer das aulas e dos dias observados foram

demonstrando-se mais comunicativos e descontraídos.

Considera-se, nesse momento, a primordialidade de apresentar o perfil profissional

de cada professor pesquisado e suas convicções sobre a formação inicial. Para tanto, utilizam-

se as expressões registradas no questionário on-line e na entrevista aberta:

 Professora Beatriz - Concluiu o curso de Licenciatura em Geografia no ano de

2009 na Universidade Federal de Goiás (UFG). Ingressou na profissão docente

ainda quando cursava a graduação, mas em trabalho esporádico. Atualmente, é

professora efetiva, lecionando aulas de Geografia na rede municipal de ensino de

Goiânia e é professora de apoio a alunos com necessidades especiais em uma

escola da rede estadual de ensino, cumprindo uma carga horária de 60 horas/aula.

A professora Beatriz considera que a formação na universidade é uma formação

inicial. O indivíduo não sai completamente preparado para a sala de aula, o que ela não avalia

como problema, ao referir que com a rapidez das mudanças que ocorrem no mundo e em meio

às inovações tecnológicas, os professores nunca estarão completos e prontos, sendo sempre

preciso aprimorar os conhecimentos. Também, considera que a formação inicial influenciou

10Registre-se, aqui, nossa imensa gratidão aos colegas de profissão pelo nível de cooperação, consentimento,
seriedade e contribuições a esta pesquisa.
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totalmente em sua atuação, pois contribuiu com o conhecimento teórico e conceitual da

disciplina de Geografia.

Beatriz trabalha com cinco turmas referentes ao ciclo III, respectivamente, as turmas

de 7º ano (G1, G2, G3 e G4) e 8º ano (H1). Foram observadas 20 aulas durante os meses de

maio, junho e agosto do ano de 2016.

 Professor Mateus - Concluiu o curso de Licenciatura em Geografia no ano de

2011 na Universidade Estadual de Goiás (UEG), ingressando na profissão

docente depois de três anos do término da graduação. Esse professor considera

que a facilidade que tinha com a disciplina de Geografia e a identificação com ela

a partir da formação inicial, foram os motivos principais para se tornar professor

de Geografia. Afirma que no decorrer do curso de Geografia, a cada semestre no

seu dia-a-dia descobria e demostrava mais afinidade com o ser professor, o que

ficou constatado com o estágio. Ele almeja ser aprovado em concurso público e

investir em sua formação continuada.

Atualmente, tem um contrato temporário numa escola da rede estadual de ensino na

cidade de Caturaí-GO, onde leciona aulas de Geografia em quatro turmas dos anos finais do

Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º ano) e em seis turmas de Ensino Médio (1ºA, 1ºB, 2ºA,

2ºB, 3ºA, 3ºB), no turno matutino e também leciona aulas de História e Ciências no turno

vespertino cumprindo uma carga horária de 60 horas/aula. Foram também observadas 20

aulas de Geografia durante os meses de maio, junho e agosto do ano de 2016.

O quadro 9 demonstra o seguinte contexto dos professores iniciantes de Geografia

em que suas aulas foram observadas.

Quadro 9 – Perfil profissional dos professores pesquisados

Professora Beatriz Professor Mateus

Formação na UFG Formação na UEG

Trabalha na rede municipal e estadual de

ensino de Goiânia/GO

Trabalha na rede estadual de ensino de

Caturaí/GO

Professora concursada Contrato temporário

Carga horária máxima Carga horária máxima

Seis anos de docência Três anos de docência
Fonte: Dados da pesquisa.
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Os dois professores pesquisados possuem espaços de atuação profissional em

municípios distintos, com vínculos empregatícios díspares, trabalham em redes de ensino

diferentes, tiveram a formação inicial em instituições específicas e apresentam tempo de

docência desigual. Entretanto, convergem por serem professores iniciantes de Geografia,

atendendo aos critérios estabelecidos por esta pesquisa e trabalham com uma carga horária

exaustiva. Apesar de a professora Beatriz possuir uma carga horária com menor número de

aulas, totalizando semanalmente15 aulas de Geografia na rede municipal ser, na rede estadual,

professora de apoio. Em contrapartida, o professor Mateus leciona um total de quarenta (40)

aulas semanais, sendo vinte e quatro (24) aulas de Geografia e dezesseis (16) aulas de História

e Ciências.

É imprescindível entender que as práticas dos professores iniciantes estão conectadas

ao contexto histórico, social, econômico e cultural, o que resulta em ações constituídas de

valores, influências, conhecimentos, convicções, ideias, ideais, subjetividade, que expressam

a maneira como os professores de Geografia (re) constroem sua relação com a docência e vão

reagindo nos primeiros anos da carreira profissional.

Na perspectiva de compreender como ocorre a prática pedagógica dos professores

iniciantes de Geografia, tendo por referência sua formação inicial e os processos de

recontextualização na sala de aula, bem como, no intento de identificar que Geografia se

constrói e se (re)produz na prática a partir dos fundamentos didático-pedagógicos da

Geografia Escolar, estabelecem-se três eixos de análise.

Os eixos de análise estão ponderados a partir dos referenciais teóricos e das

informações coletadas pela observação direta na sala de aula por meio das situações da prática

pedagógica dos professores pesquisados. São eles: A) relação professor-alunos; B) influências

dos diferentes campos, agências e agentes do sistema educativo; C) sequência didática. Esses

eixos de análise objetivam recontextualizar a teoria de Bernstein nos achados da pesquisa; por

isso, conceitos teóricos bernsteinianos compõem, em diferentes momentos, as situações de

prática dos professores pesquisados. Vale ressaltar que, mesmo segmentadas por eixos, as

situações estão inter-relacionadas e interdependentes.

A) Relação professor-alunos;

Ao referir se a relação professor-alunos como um eixo de análise, parte-se da

perspectiva da teoria de Bernstein sobre as relações sociológicas específicas de poder e de
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controle entre sujeitos. Assim, os conceitos de classificação e enquadramento se fazem

necessários para analisar as referidas relações. Considera-se que o processo de

ensino-aprendizagem se dá por meio da atividade de comunicação entre transmissores

(professores) e adquirentes (alunos), a qual é regulada pelo código pedagógico, que pode estar

ligado a formas mais restritas ou mais elaboradas de comunicação.

Nesse caso, parte-se do princípio de que as relações de comunicação entre professor

e alunos podem influenciar o processo educativo. Se essas relações são fracas ou fortes

depende da distinção entre as fronteiras e da comunicação entre elas. Quanto às relações

sociológicas específicas de poder, configura-se que o professor sempre tem uma classificação

forte em relação aos alunos, pois o professor detém poder na relação pedagógica dado o maior

estatuto quando comparado a seus alunos. Essa hierarquia advém da formação profissional e

do papel do professor no contexto escolar. Se assim não fosse, pensar uma possível relação

simétrica entre professor e alunos permitiria a dúvida a respeito de até que ponto os alunos

precisam do professor de Geografia na construção do conhecimento geográfico e/ou que

finalidades possuem os cursos de formação de professores em Geografia.

Em referência às relações sociológicas específicas de controle entre sujeitos, a

comunicação entre professor e alunos pode ser fraca ou forte. Isso depende das bases

teórico-conceituais, das normas e regras estabelecidas pela escola e/ou da própria postura

profissional do professor. Um enquadramento forte na relação professor-alunos é marcado

pela convivência em que o professor não dá liberdade de expressão aos alunos, não propicia

relação afetiva com os alunos e estes são considerados apenas meros receptáculos do saber. O

professor utiliza-se do seu poder na relação pedagógica para impor um relacionamento restrito

aos alunos. Um enquadramento fraco se dá por meio do diálogo, aproximação e reciprocidade

possibilitado por maior simetria na relação social entre professor-alunos. Isso permite o

envolvimento ativo dos alunos no processo ensino-aprendizagem.

Com fundamento nessas considerações, acredita-se que, para obter maior sucesso no

processo educativo, a relação entre professor e alunos precisa ser caracterizada por

classificação forte e enquadramento fraco. Mas, dependendo das situações vivenciadas em

sala de aula, torna-se necessário estabelecer um enquadramento forte. Para tanto, com base

nas observações diretas na sala de aula, fazem-se a seguir algumas ponderações sobre esse

eixo de análise.

No decorrer das aulas observadas da professora Beatriz e do professor Mateus,

constata-se que estes estabelecem uma classificação forte na relação professor-alunos. Isso é
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evidenciado por diferentes elementos: pela formação inicial, o exercício da profissão docente,

o papel do professor na educação, a elaboração e execução do planejamento, a forma como

chegam à sala de aula, pelo domínio da fala e pela própria condução da aula. Estes e outros

elementos não especificados compõem o ser professor, distinguindo-o dos alunos, distinção

estabelecida pelas fronteiras entre as duas categorias.

No que diz respeito às relações sociais de comunicação observam-se diferentes

situações das práticas na sala de aula. A professora Beatriz trabalha com cinco turmas, com

uma média de 28 alunos por sala. Ela demonstra um relacionamento mais próximo e aberto

com os alunos, mas, sempre que preciso, impõe-se para que as fronteiras continuem sendo

mantidas.

Recontextualizando, quando chega à sala de aula, a professora Beatriz não aceita que

os alunos estejam na porta ou fora da sala de aula. Se algum aluno estiver fora da sala depois

que a professora entra, ele não entra mais, a não ser que, com a presença do coordenador

pedagógico, apresente justificativa plausível. Isso não quer dizer que os alunos estejam todos

sentados esperando a aula da professora. Ao contrário, há grupos de alunos conversando

(enquadramento fraco na relação aluno-aluno), outros escrevendo no quadro-giz, alguns

deitados sobre a carteira e outros, ainda, próximos à porta esperando a professora chegar, para

recepcioná-la com abraços e beijos.

A partir do momento em que a professora Beatriz adentra a sala pede que os alunos

sentem-se em seus devidos lugares. Na escola, há um mapa de sala construído pelos próprios

professores para melhor organização disciplinar dos alunos na sala de aula. Segundo a

professora Beatriz, o mapa de sala ajuda a distanciar uns com outros os alunos que gostam de

conversar. Essa medida estabelece um enquadramento forte na relação aluno-aluno, leva em

consideração os alunos que apresentam alguma necessidade especial e aproximam alunos com

dificuldades de aprendizagem dos alunos com melhor desempenho.

Se os alunos demoram a sentar-se em seus devidos lugares, a professora Beatriz se

posiciona na frente da sala e ergue o antebraço com a mão estendida, como se fosse ao sentido

de pare ou cumprimento. Isso expressa um significado, um código estabelecido na

comunicação entre a professora e os alunos. Aos poucos, os alunos vão acomodando-se nas

carteiras, alguns vão chamando atenção dos colegas e logo, em silêncio, ficam todos com o

mesmo posicionamento: erguem o antebraço e ficam com a mão estendida.

A professora Beatriz expressa satisfação ao ver a reciprocidade dos alunos. Ao

realizar a chamada sempre fica atenta aos alunos faltosos e àqueles que estavam faltando às
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aulas e retornaram. Chama a atenção, o caso de uma aluna que ficou duas semanas sem ir à

escola. A professora Beatriz vai até a carteira da aluna e em voz baixa pergunta como ela está

e pede a ela para pegar o material com a colega ao lado e fazer as atividades, para que, depois,

a professora dê o visto. Isso demonstra que a professora Beatriz conhecia os problemas

vivenciados por aquela aluna e com ela estabelece uma relação de apoio e cooperação.

Outro aspecto importante: a professora Beatriz conhece todos os seus alunos e os

chama pelo nome. Possui uma variação linguística próxima a dos alunos, pronunciando

palavras como “caramba”, “bora”, “mano”. Ela escuta as queixas dos alunos, dá voz a eles

para falarem sobre sua realidade imediata e, até mesmo, suas histórias de vida,

relacionando-as com o conteúdo abordado, assunto que será objeto do próximo item. Mas, se

os alunos se empolgam e acabam por se dispersar, afastando-se do proposto no planejamento,

a professora Beatriz chama sua atenção e retoma a discussão. É possível constatar que essa

professora mantém uma relação aberta e respeitosa com seus alunos e isso permite um bom

relacionamento com eles, o que, quiçá, reflete-se no processo de ensino-aprendizagem em

Geografia.

Já o professor Mateus está inserido em outro contexto. Ele trabalha com dez turmas

com uma média de 35 alunos por sala. Nota-se que o professor não conhece todos os alunos

pelo nome e que mantém com eles uma relação mais restrita. Podem-se especificar motivos

que justifiquem esse tipo de relação professor-alunos (enquadramento forte): professor jovem

e solteiro, contrato temporário, cobrança da gestão escolar, pouca experiência profissional,

manter a disciplina dos alunos, motivos que, às vezes, não justificam tal postura do professor.

Mas podem expressar a maneira encontrada por ele para manter uma classificação forte diante

dos alunos.

Essa relação professor-alunos é mencionada por Cavalcanti (2013) como práticas de

ensino de Geografia que permanecem. A autora faz o seguinte apontamento:

É comum predominar nas relações entre professor de Geografia e alunos o
distanciamento, e o formalismo, não havendo uma relação de fato entre pessoas,
entre sujeitos sociais do processo formativo que ocorre na escola. Esse formalismo
leva os professores a verem seus alunos como iguais, atribuindo a eles
generalizações [...]. (p.376).

As relações sociais entre professor-alunos estabelecidas por um enquadramento forte

podem interferir no cotidiano do ensino de Geografia e, logo, na aprendizagem dos alunos.

Por exemplo, houve determinados conteúdos abordados em relação aos quais a explicação do
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professor era predominante e a participação e o envolvimento dos alunos, quase nulo. Em

contrapartida, o professor Mateus mantém a disciplina dos alunos em sala de aula.

Mas, durante as observações, houve momentos em que essa comunicação tornou-se

enfraquecida. Dependendo da temática abordada, o professor problematizava e permitia que o

aluno pensasse e tivesse possibilidade de dar respostas de acordo com sua realidade imediata.

Isso demonstra a preocupação do professor com os alunos e seus saberes. Outro aspecto a ser

observado é que o professor Mateus gosta muito de jogar bola, fator que faz os alunos terem

maior aproximação com ele, principalmente durantes os torneios esportivos da escola. Isso

também possibilita uma relação mais próxima com os alunos, mas, acima de tudo, respeitosa

com o professor.

De modo geral, ao se recontextualizarem as situações de práticas dos professores

Beatriz e Mateus na relação professor-aluno, notam-se diferentes contextos, circunstâncias e

influências que indicam enquadramentos fortes e fracos. No entanto, pode-se considerar que

os alunos gostam de seus professores à medida que cada um deles proporcione uma relação

mais aberta e dialogada com seus alunos.

B) Influências dos diferentes campos, agências e agentes do sistema educativo

A análise desse segundo eixo apoia-se na teoria do discurso pedagógico para

compreender as influências dos diferentes campos, agências e agentes na prática pedagógica

dos professores pesquisados. Como referenciado no capítulo 2 deste trabalho, o discurso

pedagógico é centrado em um conjunto complexo de relações, pressupondo a intervenção de

diferentes campos e contextos que influenciam direta ou indiretamente a prática pedagógica

do professor iniciante de Geografia.

De acordo com Mainardes e Stremel (2010), a teoria do discurso pedagógico foi

elaborada como um modelo para se analisar o processo pelo qual uma disciplina (no caso, a

Geografia) ou um campo específico de conhecimento são transformados ou “pedagogizados”

para constituir o conhecimento escolar, o currículo, os conteúdos e relações a serem

transmitidos. Assim, a teoria do discurso pedagógico permite, pela prática pedagógica,

examinar uma série de regras e considera como essas regras podem afetar o conteúdo a ser

transmitido aos alunos.

Ao mencionar campos, agências e agentes, está-se referindo a diferentes instâncias

do sistema educacional que vão desde aos órgãos supremos chefiados pelo Estado, ministérios



142

e secretarias de Estado, departamentos universitários de educação, pelas escolas de formação

de professores até o contexto da escola. Por essas diferentes instâncias ocorrem processos de

recontextualização, principalmente dos textos legais e administrativos, do currículo oficial,

dos programas e ainda das normatizações, leis e pareceres diversos. Assim, a prática

pedagógica do professor é influenciada por essas diferentes estâncias e fatores, além, ainda,

por seus princípios de formação profissional.

Pautado nessas considerações, múltiplas e complexas relações intervêm sobre a

produção e reprodução do discurso pedagógico. Por esse motivo, a busca por recontextualizar

as situações de práticas a partir das influências dos campos, agências e agentes torna-se

necessário enfatizar dois elementos principais: o currículo e o livro didático. Esses elementos

se fazem presentes nos discursos e práticas dos professores pesquisados Beatriz e Mateus.

Entende-se que o currículo é produzido no campo do discurso pedagógico oficial e é

fator importante de intervenção no trabalho do professor. Precisamente, o currículo oficial

tende a ser recontextualizado, adaptando-se à realidade escolar. Também é público que a

escola utiliza-se do currículo oficial sem tê-lo concebido e há quem afirme que a construção

de currículos escolares é atributo do Estado.

Nesse horizonte, faz-se necessário compreender como o currículo construído e

organizado pelo Estado é colocado em vigência quando de sua apreensão no contexto escolar.

Em outras palavras, torna-se salutar compreender como os professores iniciantes de geografia

estabelecem relações com o currículo oficial que vão delinear a seleção, organização e

transmissão dos conhecimentos na sala de aula. Nesta pesquisa, os professores pesquisados

trabalham em redes de ensino distintas e, por conseguinte, os currículos são diferenciados.

A professora Beatriz leciona aulas de Geografia na rede municipal de Goiânia, cujas

Diretrizes Curriculares apontam os objetivos que o professor deve trabalhar durante todo o

ciclo e o próprio professor seleciona os conteúdos de acordo com os objetivos e realidade do

contexto escolar. Segundo a professora, o currículo do município de Goiânia dá ao professor a

possibilidade de ele ter controle na gestão e organização do processo de

ensino-aprendizagem, o que aumenta sua responsabilidade no relativo às aprendizagens dos

alunos.

Trata-se um currículo mais flexível, que possibilita maior autonomia e autoria ao

professor iniciante de Geografia. No entanto, no decorrer das aulas, observa-se que a

professora Beatriz segue linearmente a sequência do livro didático. Os conteúdos trabalhados

estão de acordo com a sequência dos capítulos do livro Projeto Araribá. Nesse sentido, o
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currículo oficial não é elemento preponderante na prática pedagógica da professora Beatriz e,

sim, pode ser visto como uma orientação que regula os princípios de “o quê” ensinar e a

professora possui a autonomia para reestruturar as prescrições curriculares.

Partindo de outro viés, constata-se que, na prática pedagógica da professora Beatriz,

o livro didático é a principal fonte de acesso aos conteúdos e um guia orientador das

atividades realizadas em sala. Em muitas situações, o próprio livro é a única fonte de

encaminhamento do ensino de Geografia. A professora Beatriz salienta que o livro é fonte de

conhecimentos que todos os alunos têm em mãos, por isso ela realiza leituras dos capítulos

com os alunos e direciona as atividades. Mas, a professora relata que “O livro é bom, mas

sempre falta”; por isso, ela complementa com outras questões no caderno e, sempre que

possível, utiliza-se de outros recursos e fontes para ensinar Geografia. Isso demonstra

princípios da formação profissional que reverberam em recontextualizações advindas da

utilização do livro didático.

O professor Mateus leciona aulas de Geografia na rede estadual de ensino, cujo

Currículo Referência tem uma proposta de bimestralização dos conteúdos para melhor

compreensão dos componentes do currículo e sua utilização na sala de aula. É um currículo

constituído pelas expectativas de aprendizagem, eixos temáticos e conteúdos. Na realidade

escolar é um currículo que engessa e enclausura o trabalho docente, ao ponto de exercer

controle (enquadramento forte) no planejamento de aulas do professor, pois este tem que

apresentar e registrar no sistema eletrônico uma sequência linear da bimestralização proposta

no documento.

Por esse motivo, o professor Mateus realiza seu planejamento com base no Currículo

de Referência e menciona que seu trabalho fica limitado, pois há restrições em suas ações e

práticas. Como bem salienta Cavalcanti (2013), “o cumprimento do programa como

imperativo do ritmo das aulas” (p.375). Contrariamente, os conteúdos discriminados pelo

currículo oficial não se encontram de forma sequencial no livro didático adotado, o que faz

com que um conteúdo trabalhado no segundo semestre se encontre no final do livro. Ou até

mesmo, ocorre haver conteúdos que não são encontrados no livro didático.

Isso exige que o professor Mateus procure outros livros e fontes para trabalhar

determinados conteúdos. Essas situações repercutem em diferentes outros posicionamentos: o

professor Mateus deixa transparecer sua preferência por trabalhar os conteúdos geográficos

seguindo linearmente o livro didático; o currículo direciona o trabalho do professor e, em
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certos momentos, dá mais trabalho para o professor preparar suas aulas; os alunos estão, ainda,

adaptando-se à utilização do livro didático começando, por exemplo, pelo capítulo 7.

Na prática pedagógica do professor Mateus é notória a influência do currículo e do

livro didático no “o quê” ensinar em Geografia. O livro didático é um material utilizado como

meio de direcionar o processo ensino-aprendizagem em Geografia. Isso pode estar

relacionado ao número excessivo de aulas ministradas, à cobrança da gestão escolar e da

Secretária de Educação, ao tipo de vínculo do trabalho (contrato temporário) e, talvez, faltem

conhecimentos docentes necessários ao exercício de ser professor.

Evidencia-se em diferentes momentos que os professores Beatriz e Mateus reduzem

seu investimento em atividades de ensino-aprendizagem; ficam mais presos aos textos do

livro didático, refugiam-se sempre que podem em “kits” de atividades prontas, recorrendo

mais ao ensino expositivo. Na realidade, tal percurso pressupõe afirmar que o poder de

recontextualização dos professores é frágil. Daí, eles se apegam a outras recontextualizações,

entre elas, o livro didático.

Essa situação constatada converge com as palavras de Cavalcanti (2013) ao referir sas

práticas de ensino de Geografia que permanecem, com relação à questão do livro didático. A

autora afirma:

É frequente em pesquisas nessa área do conhecimento de que o livro didático é um
importante recurso para os processos de ensino e aprendizagem em Geografia.
Reconhece-se inclusive o avanço qualitativo desse recurso nos últimos anos. Mas,
também aponta-se a necessidade de não torná-lo como fonte única de estruturação
dos conteúdos e do trabalho do professor. E, nas aulas de Geografia ainda se percebe
com muita frequência o apego ao livro didático tanto como a base para estruturar e
selecionar os conteúdos escolares como para a preparação das aulas. (p. 373)

Possivelmente, seguir o que está no currículo prescrito e no livro didático facilita o

trabalho dos professores de Geografia, o que tornam duros os marcos regulatórios do sistema

educacional de modo a interferir na realidade escolar, e especificamente, na prática

pedagógica dos professores iniciantes. Há, porém, outras situações distintas e, por isso,

tratadas com maior ênfase a seguir.

C) Sequência didática

O terceiro e último eixo de análise, denominado sequência didática, não se refere

apenas ao planejamento das ações com passos pré-estabelecidos das aulas, mas também à

realização e aos processos avaliativos envolvidos. Parte-se do entendimento de que a
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sequência didática especifica todo o processo de organização e efetivação das aulas sob a

responsabilidade do professor de Geografia, estruturado pelo caminho sequencial de

atividades a serem desenvolvidas a fim de mediar à construção do conhecimento geográfico

dos alunos.

Em relação ao planejamento das aulas, nas palavras de Libâneo (2013) imprime ao

planejamento escolar como “uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades

didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a

sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino” (p. (221). No contexto escolar, os

professores pesquisados - Beatriz e Mateus - elaboram o planejamento anual no início do ano

letivo, planejamento trimestral e semanal (Beatriz), e quinzenal (Mateus).

O planejamento anual da professora Beatriz constitui-se com base nos objetivos

traçados pelas Diretrizes Curriculares referentes ao ciclo III; em seguida, faz-se a distribuição

dos capítulos do livro didático por três trimestres e apresentam-se os diferentes recursos

didáticos que serão utilizados bem como as distintas formas qualitativas e quantitativas de

avaliação. A partir desse planejamento anual faz-se o planejamento trimestral que, juntos, são

entregues à coordenação pedagógica.

A professora Beatriz elabora o planejamento semanal, que não é entregue. Na rede

municipal de ensino de Goiânia, uma vez por mês acontece o planejamento em um dia com a

dispensa de alunos. A professora Beatriz possui um caderno de planejamento e nele registra

as ações efetivadas em cada aula. É interessante que essa professora trabalha em quatro

turmas G referentes ao mesmo ano escolar (7º ano), o planejamento é o mesmo, porém cada

turma tem suas especificidades o que interfere na realização das aulas. Esse é um

procedimento elogiável, pois o planejamento deve ser desenvolvido para atingir os objetivos

de cada turma separadamente, pois cada uma tem suas particularidades que a diferem de

outras turmas.

Verifica-se que há turmas mais adiantadas com o conteúdo (G1 e G2), turmas mais

participativas (G2 e G3), turma menos produtiva (G4). Há turmas nas quais a professora entra

em sala de aula mais vezes; devido à falta de algum professor, a coordenação pedagógica

pede que ela assuma a aula. Esses e outros fatores influenciam a realização do planejamento

das aulas e exige que a professora Beatriz tenha as devidas anotações de cada turma. Ao

folhear o caderno de planejamento percebe-se que este se constitui como se fosse um roteiro

de aulas, com destaque para os conteúdos e atividades a serem realizadas. Ela fixa no caderno



146

as atividades e avaliações impressas a serem trabalhadas com os alunos. E, sempre que

possível, faz ao final de cada aula o registro do que foi realizado naquela turma.

Já o planejamento anual do professor Mateus segue as determinações do Currículo de

Referência e a ele se acrescentam os recursos didáticos e os instrumentos avaliativos. O

planejamento quinzenal é uma exigência da coordenação pedagógica e é registrado no

Sistema de Gestão Escolar (SIGE). O professor possui um caderno de anotações, no qual faz

os registros dos conteúdos e das atividades trabalhadas em cada turma e, até mesmo, das notas

obtidas pelos alunos por meio de trabalhos e provas.

Ele demonstra ser um pouco desorganizado. Por exemplo, na turma do 9º ano, o

professor promoveu um seminário com alunos sobre a China, dividiu a turma em grupos e

cada grupo ficou com um tópico do capítulo do livro didático. O professor, no entanto, não

anotou a sequência dos grupos e nem nome dos componentes de cada grupo. No dia da

realização do seminário, o professor não sabia qual seria o primeiro grupo a apresentar e quais

os seus integrantes. No entanto, os alunos sabiam quem seria o primeiro grupo a apresentar.

Na medida em que os grupos iam apresentando, o professor Mateus registrava em seu caderno

o nome dos alunos e o assunto abordado. Mais detalhes dessa aula serão apresentados no

próximo item deste capítulo.

Ao que tudo indica, o planejamento, seja ele anual, trimestral, quinzenal ou semanal,

é realizado para cumprimento das exigências do sistema escolar (parte burocrática) e, de

modo geral, é o fio condutor da concretização das aulas de Geografia. Portanto, os professores

pesquisados deixam transparecer que eles mesmos não atribuem tamanha importância ao

planejamento escolar para atingir êxito no processo de ensino-aprendizagem em Geografia,

Isso pode ter, como consequência, aulas enfadonhas e desorganizadas.

Quanto à execução das aulas, vale ressaltar que cada aula em qualquer turma tem

suas singularidades e há diferentes elementos e fatores que influenciam para que seja assim. É

diferente uma aula que ocorre no primeiro horário de aula comparada à aula após o intervalo e,

mais ainda, com a última aula do dia. Há turmas mais participativas e outras mais apáticas; há

turmas com as quais o professor possui mais afinidade e outras nas quais a proposta do

professor pouco mobiliza os alunos. Mas, no decorrer das aulas observadas, tem-se quase uma

padronização da sequência das aulas.

Normalmente, a professora Beatriz faz a chamada confirmando presença ou ausência

dos alunos no início das aulas. Em seguida, pergunta aos alunos: “Quem fez a tarefa?”. É

frequente o encaminhamento de atividades no final da aula e o pedido para que as realizem
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em casa e as tragam na próxima aula. A todas as atividades solicitadas, a professora concede

visto, chamando aluno por aluno da fila para deslocar-se até sua mesa ou a própria professora

dirige-se aos alunos, carteira por carteira, para registrar o visto nas atividades no caderno dos

alunos. A cada final de trimestre, faz-se a contagem de vistos. Em todas as turmas, sempre há

alunos que não fazem tarefas; a professora Beatriz chama a atenção, falando sobre a

importância das atividades para a fixação dos conteúdos estudados e, principalmente, porque

é um instrumento avaliativo que ajuda muito na composição da nota.

Em seguida, ela faz a correção das atividades oralmente, escuta as respostas dos

alunos, formula uma resposta e a escreve no quadro-giz. A professora Beatriz seleciona

atividades do livro, ou seja, ela não solicita todas as atividades expressas no livro didático e as

respostas também não estão em acordo com o livro adotado; ela apresenta uma dinamicidade

que consiste em explicar novamente o conteúdo abordado, atem-se às respostas dos alunos e

sintetiza uma resposta no quadro. Os alunos que não fizeram a tarefa são obrigados

(classificação e enquadramento forte) a fazê-la naquele momento, copiando as perguntas do

livro concomitantemente com as respostas do quadro. A professora Beatriz relata: “De

alguma forma, os alunos estão fazendo e registrando o que é estudado, no caderno”.

Finalizada a correção das atividades, ela verifica se os alunos que não fizeram as atividades

conseguiram terminar e concede o visto, valendo a metade da pontuação.

Se não há tarefas de casa a serem corrigidas e avaliadas, a professora Beatriz inicia

sua aula sempre fazendo uma recapitulação da aula anterior para dar continuidade ao

conteúdo abordado. Se for conteúdo novo, ela escreve no quadro-giz o tema a ser estudado e

começa um diálogo com os alunos, problematizando o tema em consonância com a realidade

imediata, promovendo, assim, envolvimento e participação dos alunos (enquadramento fraco).

Ela explica o conteúdo, possibilitando intervenções dos alunos e, sempre que possível, utiliza-

se de exemplos do cotidiano. Ela diz que é uma forma de dar significado àquilo que está

sendo ensinado relacionando-o com a vida dos alunos.

Usualmente, durante a explicação do conteúdo, a professora Beatriz realiza a leitura

do texto do livro didático. Ela pede em ordem aleatória a cada aluno para fazer a leitura de

dois ou três parágrafos. À medida que explica o conteúdo, a professora sintetiza com frases

e/ou palavras-chave no quadro-giz. Durante a realização das aulas, alguns alunos conversam e

se dispersam, mas a professora Beatriz sempre tenta envolvê-los na aula, fazendo

questionamentos sobre o conteúdo trabalhado.
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Terminada a explicação, ela seleciona as questões de atividades do livro e pede para

que os alunos as façam no caderno registrando as perguntas e respostas. Geralmente, a

professora lê questão por questão e intenciona as possíveis respostas e, até mesmo, onde se

pode encontrá-las no texto. E, quando necessário, escreve outras questões no quadro para

complementar as dos livros. Nesse momento, está próximo o fim da aula. Se os alunos não

conseguem terminar as atividades em sala, ficam como tarefa de casa a que a professora

concederá visto e da qual fará correção na aula seguinte.

Um fato digno de nota ocorreu no dia 20 de junho de 2016, quando, no quarto

horário a professora Beatriz iniciou a aula na turma G4. Poucos minutos depois, muitos

alunos saíram para ensaiar a quadrilha. Nesse instante, a professora confessa: “Todo professor

antes de entrar em sala de aula precisa ter o plano A e o B, pois hoje seria explicação de

conteúdos. Mas essa turma está atrasada e apresenta dificuldades de aprendizagem e como a

metade da sala saiu pra ensaiar, para não prejudicá-los vou passar um texto de revisão”.

Outra situação adversa, do tipo das que interferem no planejamento das aulas, foi que

nessa mesma turma faltou um professor e a professora Beatriz assumiu a aula, que coincidiu

com seu momento de estudo. Como a aula não estava prevista em seu planejamento, a

professora pediu à coordenação pedagógica a xerox de um texto para trabalhar com os alunos,

pois estes não haviam trazido livros e, provavelmente, nem cadernos tinham. A professora fez

a leitura do texto nessa turma em que os alunos não gostam de ler em voz alta - ela mesma

explica - questiona e, em seguida, oferece as respostas aos seus questionamentos. Ao término

da leitura pede para os alunos responderem às questões. Isso exemplifica as diferentes

situações didáticas que acontecem no cotidiano escolar.

Já com o professor Mateus, que leciona no Ensino Fundamental II e Ensino Médio, a

as aulas se realizam numa sequência mais distinta quando comparadas às da professora

Beatriz. No entanto, é possível observar situações frequentes durante as aulas.

Retomando a questão das situações adversas, um dia, quando terminava a segunda

aula, o professor Mateus se dirigia para a sala do 9º ano. O professor de Educação Física

vinha passando um filme para a turma desde a primeira aula e não tinha dado tempo de

terminar. Assim, perguntou ao professor de Geografia se ele iria dar prova ou alguma coisa

importante, porque gostaria que os alunos terminassem de ver o filme, para o que necessitaria

de mais um 15 minutos. O professor Mateus não negou o pedido do professor para que os

alunos terminassem de ver o filme.
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É interessante registrar que havia alunos fazendo atividades de outros professores,

alguns conversando e, ainda, outros dormindo sobre a carteira. Perguntou-se a um aluno o

nome do filme ao que ele não soube responder; a sua colega tentou ajudar dizendo que era

“Prova de Amor”. Mas, na verdade, o filme era “Amor Além da Vida”. Para finalizar, o filme

durou toda a aula do professor Mateus. Sabe-se que o planejamento de Geografia segue o

Currículo de Referência, mas, na prática cotidiana, ocorrem adversidades: professor que

solicita a aula, feriados, feira de Ciências, projeto de Língua estrangeira, ensaio de quadrilhas,

dentre outras.

No cotidiano escolar, o professor Mateus, ao entrar na sala de aula, pede a

organização das carteiras em fila e cada aluno senta-se em seu devido lugar (mesmo que nessa

escola não haja o mapa de sala). Nas aulas não é feita a chamada dos alunos, pois, há um

servidor da secretaria da escola responsável por realizá-la e, posteriormente, lançá-la no

sistema eletrônico. Frequentemente, o professor encaminha as atividades e inicia pedindo aos

alunos para pegarem os cadernos que ele passe de carteira em carteira olhando e dando vistos.

Vale ressaltar que essa é uma situação didática comum aos dois professores pesquisados.

Nas turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, o professor Mateus se desloca

para examinar as atividades; já no Ensino Médio, os alunos sempre vão até o professor para

mostrá-las. Percebe-se que o professor deslocar junto aos alunos menores é uma maneira de

controlar a disciplina da sala de aula. Aos alunos que não fizeram as atividades o professor

pede que o façam. Mas, depois, não confere se esses alunos o fizeram.

Em seguida, o professor realiza oralmente as correções das atividades. Ele pouco

escreve no quadro, por ter - acredita-se - uma escrita ruim, mesmo utilizando letra bastão. O

professor Mateus direciona cada pergunta, atenta às respostas de alguns alunos e, em seguida,

formula e enuncia uma resposta. Normalmente, são respostas curtas, objetivas e precisas.

Quando não há atividades, o professor Mateus inicia a aula com uma recapitulação

da aula anterior, para dar continuidade à temática tratada. Quando se trata do início de um

novo capítulo, o professor registra o tema no quadro e começa a explicação partindo de alguns

questionamentos que possibilitam instigar os alunos a pensar e participar, apresentando suas

reflexões. Porém, constata-se que nessa escola, os alunos são mais passivos e pouco

participativos, principalmente os dos anos finais do Ensino Fundamental. Em seguida, o

professor pede aos alunos que façam a leitura do capítulo referente ao assunto estudado e

registrem, em forma de resumo, no caderno. Ou, à medida que cada aluno lê uma parte do

texto, o professor a explica e pede a outro aluno que continue a leitura.
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Logo depois, o professor seleciona atividades do livro didático para os alunos

fazerem. Os alunos do Ensino Médio não precisam copiar as perguntas. Houve situações em

que o professor Mateus colocou outras questões no quadro-giz, uma vez que as atividades do

livro não contemplam as discussões ocorridas em sala de aula. É importante ressaltar que o

professor elabora as questões instantaneamente e vai registrando-as no quadro. Essa ação

didática pode demonstrar, ao mesmo tempo, tanto um ato de improviso como replanejamento

em função das situações ocorridas durante a efetivação da aula.

Com base nesses destaques, confere-se que, nas aulas dos dois professores

pesquisados, o livro didático e a explicação são os norteadores do processo

ensino-aprendizagem em Geografia. É notória a importância dada às atividades e se constata

que metade da duração de uma aula destina-se à realização e correção das atividades. Pode-se

entender que o estudo dos conteúdos geográficos se dá por meio das atividades, pois, as

mesmas reforçam a explicação dos professores. Isso permite promover uma discussão sobre

os processos avaliativos envolvidos, sendo que essas atividades são consideradas itens

avaliativos. Quando os professores estão próximos de fechar as notas dos alunos, eles contam

nos cadernos de cada aluno os vistos registrados.

As observações das aulas realizadas durante o mês de junho demonstram o peso dos

processos avaliativos. Devido ao fechamento do segundo bimestre na rede estadual de ensino

e a primeira avaliação do segundo trimestre na rede municipal, as aulas giram em torno das

provas. Sempre que os professores pesquisados explicam determinado conteúdo ressaltam a

importância daquele conteúdo para a avaliação. As seguintes expressões reforçam a

preocupação com os processos avaliativos: “Presta atenção, isso vai cair na prova.”; “Isso

aqui é conteúdo de prova”; “Depois não reclamem se saírem mal na prova”; “Isso é para a

revisão de prova”.

Na escola da rede municipal de ensino, marca-se um dia para a aplicação, em todas

as turmas, das avaliações de Geografia. É interessante registrar que a professora Beatriz não

fica em sala; ela entrega as provas a outros professores e se desloca sala por sala fazendo a

leitura e explicação das questões e respondendo a dúvidas que, por acaso, os alunos

indagassem. As provas totalizam um valor de dez pontos e apresentam questões objetivas e

discursivas com gráficos, tabelas, mapas, textos, charges e figuras.

Considera-se que as provas avaliativas contêm questões que possibilitam aos alunos

criticidade e contextualização dos conteúdos abordados durante as aulas a partir da leitura e

interpretação de gráficos e mapas. Por exemplo, uma questão que, a partir da leitura e análise
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de duas pirâmides etárias, trata das mudanças ocorridas na população brasileira. A professora

Beatriz, que possibilitou um estudo significativo sobre migrações, contraditoriamente, na

avaliação de Geografia solicitou simplesmente: ‘sobre migrações, diferencie migrações

externas, internas, pendulares e temporárias”.

Outro instrumento avaliativo da escola demonstra que um papel importante na

verificação de aprendizagem dos alunos refere-se ao simulado. Este constitui-se de 24

questões objetivas das diferentes disciplinas, sendo três de Geografia. Duas questões

apresentam imagens que possibilitam aos alunos análise da taxa de fecundidade e um tipo de

migração que contribui para responder cada questão. Infelizmente, não se soube dos

resultados obtidos, pois vieram as férias e, no mês de agosto, as aulas observadas durante a

primeira quinzena não coincidiram com a entrega das avaliações corrigidas e pontuadas.

Nas aulas observadas do professor Mateus, entretanto, houve a oportunidade de

presenciar a entrega dos resultados das provas. Numa turma de 6º ano, o professor iniciou a

aula dizendo que os alunos até foram bem. Vale registrar que a entrega das provas ocorre da

seguinte maneira: o professor chama o aluno, anota seu nome no caderno e depois registra sua

nota. Acredita-se que a justificativa para tal ação didática seja que o professor Mateus se

encontra sobrecarregado com atividades, reflexo do grande número de aulas e alunos.

A avaliação de Geografia apresenta cinco questões objetivas e cinco subjetivas. O

conteúdo abordado foi atmosfera e noções básicas de Cartografia. Há uma questão sobre os

pontos de orientação e se pede para escrever os pontos cardeais e colaterais. Outra questão é

sobre os movimentos da Terra, rotação e translação. Outra, ainda, sobre a composição do ar

atmosférico. A prova se prende muito a definições.

Após a devolutiva da prova aos alunos, o professor faz a correção oral; quando

necessário, escreve no quadro e os alunos participam da correção atentando para os acertos e

erros cometidos. À medida que é feita a correção da prova, destaca-se como forma de fixar o

conteúdo a repetição por meio da explicação. Posteriormente, o professor Mateus pede a

reescrita da prova no caderno com as devidas correções.

Em outra aula, agora na turma do 1º Ano A, foi feita a entrega das avaliações de

Geografia. A prova continha tinha três questões objetivas e oito subjetivas, sendo estas

sucintas e com destaque para definições. Geralmente, os enunciados das questões subjetivas

eram assim: apresente, o que é, explique, determine, quais, defina. O professor Mateus faz a

correção oral da prova enfatizando o conteúdo abordado.
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Também houve ocasião de observar aulas em que o professor Mateus fez a revisão

dos conteúdos antes de aplicar a prova. Numa aula do 3º Ano A, a avaliação abrangeria

migrações internacionais, refugiados, OCDE e evolução tecnológica. O professor havia

passado dezoito questões para os alunos estudarem para a prova. Ele deu visto e corrigiu as

questões. A avaliação de Geografia tinha 11 questões, sendo três objetivas e as demais

subjetivas com o valor total de dez pontos. Na verdade, cada questão vale um ponto, sendo

que uma questão é bônus para os alunos. A avaliação de Geografia do 3º Ano apresenta

limitada reflexão para os alunos. Geralmente, os enunciados pedem: apresente, defina,

estabeleça, por que, evidencie, o que foi, quais são e não se utilizam textos, charges, mapas e

figuras.

Ao analisar esses processos avaliativos observa-se que das dezoito questões da

revisão onze estão expressas na avaliação. É quase impossível o aluno não atingir média.

Percebe-se que a avaliação é um elemento que recebe grande influência e controle

(enquadramento forte) do sistema de ensino no discurso e na prática dos professores, uma vez

que o sistema de ensino é pautado em índices de qualidade, tendo-se como exemplo, o Índice

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Em suma, as diferentes situações das práticas dos professores pesquisados

apresentadas pelos três eixos tiveram o intuito de compreender como ocorre a prática

pedagógica dos professores iniciantes de Geografia, tendo por referência sua formação inicial

e os processos de recontextualização na sala de aula. Torna-se evidente que a professora

Beatriz mescla práticas tradicionais com práticas da mediação didática. Ela se preocupa

sempre com a problematização e contextualização com a realidade imediata dos alunos. Há

momentos no percurso das aulas, porém, em que ainda prevalece a descrição de fatos baseada

nas explicações da professora.

As práticas do professor Mateus demonstram também um professor explicador.

Mesmo que busque promover envolvimento e participação dos alunos a partir de um

problema ou questionamento, o ensino de Geografia fica restrito à prescrição e transmissão de

informações. Receia-se dizer que esse professor de Geografia trabalha ainda muito mais no

nível da transposição do que da recontextualização. Essa apreciação permite as seguintes

indagações: até que ponto os professores pesquisados possuem conhecimento pedagógico do

conteúdo geográfico? A prática pedagógica que os professores pesquisados têm na sala de

aula é reflexo da prática que tiveram em sua formação inicial?
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Esses questionamentos direcionam as discussões do próximo item com ênfase na

recontextualização dos conteúdos de Geografia abordados em sala de aula sob a condução

mediada pelos professores iniciantes Beatriz e Mateus.

4.3 Recontextualização dos conteúdos de Geografia efetivados na prática dos professores
iniciantes

Considera-se que o conteúdo é um dos componentes mais importantes do processo

ensino-aprendizagem em Geografia e uma questão central não envolve meramente o ato de

ensinar o conteúdo mas, sim, ensinar uma forma de pensar o conteúdo. Selecionar o quê

ensinar e como ensinar é um dos maiores desafios para os professores, em consonância com a

necessidade de decidir sobre investir na qualidade de ensino de Geografia ou na quantidade de

conteúdos a serem abordados. Assim, acredita-se que a profundidade com que se ensina seja

muito mais importante do que a quantidade daquilo que se ensina.

Selecionar é uma intervenção de poder (teoria bernsteiniana) assim como privilegiar

determinados conteúdos em detrimento de outros. No dia-a-dia, acredita-se que, nos processos

de recontextualização da prática pedagógica, o professor iniciante de Geografia se apoia em

aspectos objetivos (currículo oficial, livro didático, Projeto Político Pedagógico, planos de

ensino, diretrizes curriculares, metodologia, recursos didáticos) e subjetivos (formação inicial

e continuada, valores, relações interpessoais, experiência profissional). Contudo,

independentemente da extensão que a recontextualização possa assumir, o sentido que o

professor imprime a sua prática pedagógica depende, entre esses vários aspectos, dele próprio,

ou seja, do seu conhecimento profissional.

Esses diferentes aspectos relacionados ao contexto escolar podem possibilitar as

aprendizagens e as experiências educativas a fim de promover nos alunos e com os alunos a

construção do conhecimento científico da Geografia. Assim, os conteúdos são balizadores do

ensino disciplinar da Geografia e o conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico dos

professores iniciantes torna-se fundante na realização da Geografia Escolar e para a promoção

de aprendizagens significativas dos alunos.

Assim, reafirma-se que o professor é sujeito mediador e detém a autonomia de

interpretação, modificação e ressignificação dos conteúdos a serem abordados com os alunos

em sala de aula. Autonomia docente é a capacidade do professor iniciante de Geografia de

pensar sobre sua própria prática, recontextualizar os textos e organizar-se junto à realidade

dos alunos. Para o professor deve estar claro que um elevado nível de exigência conceitual é
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essencial para que os alunos possam ter uma visão abrangente da Geografia e não uma

geografia reduzida à aprendizagem de fatos básicos.

Para aumentar a exigência conceitual do ensino, o professor iniciante de Geografia

precisa, também, compreender a importância de relacionar os diversos conhecimentos

abordados, implementando uma prática em que a classificação seja fraca entre diferentes

assuntos e conteúdos, constituindo uma forte relação de intradisciplinaridade. Neste trabalho,

compreende-se intradisciplinaridade como o grau de articulação dos vários conhecimentos da

disciplina de Geografia numa relação mais aberta entre os conteúdos. Isso justifica

estabelecimento de relações entre os conteúdos da mesma disciplina, favorecendo a

constituição de uma visão integradora do conhecimento científico. Tal visão reflete a natureza

organizacional do conhecimento científico, o qual, segundo Bernstein, é caracterizado por um

discurso vertical.

Para se atingir o discurso vertical, faz-se necessária a mediação do professor iniciante

de Geografia entre um conjunto de atividades pré-estabelecidas e sua recontextualização às

características dos alunos, levando-se em consideração suas experiências e conhecimentos

prévios (discurso horizontal). Essa perspectiva é suscitada por Aguiar (2016) ao ressaltar que

“o senso comum e o científico, no que se refere à prática docente em sala de aula, é uma

aproximação necessária entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos curriculares

disponibilizados e que devem ‘caminhar’ juntos” (p.13).

Ao observar as aulas dos dois professores pesquisados, buscou-se compreender os

conhecimentos que os professores iniciantes de Geografia possuem para desenvolver um

trabalho em que haja diálogo e articulação entre os discursos vertical e horizontal. Por meio

da prática pedagógica, torna-se possível observar até que ponto as aulas de Geografia passam

por uma interlocução entre os discursos e atingem (ou não) o discurso vertical e, ainda, como

as relações intradisciplinares são estabelecidas.

Nesse viés, a observação de uma aula da professora Beatriz na turma H1 sobre os

aspectos físico-naturais da América (relevo, hidrografia, vegetação, clima) permite relevantes

considerações. A professora procura relacionar as características naturais com a população e a

economia, dizendo que os espaços físico-naturais estão relacionados à ocupação humana. Ela

fala que os alunos não precisam decorar os tipos de clima, formas de relevo. É preciso ter uma

noção dessas características e que elas podem ser alteradas pela sociedade. Por se tratar de

recorte espacial do continente americano, a professora relaciona o conteúdo com a realidade

brasileira. Explica e associa a ocupação humana com a forma de relevo e como o relevo
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influencia. Ela tenta mostrar a dinâmica entre os elementos e sua interdependência quando

ressalta que o clima influencia a vegetação, o relevo e vice-versa.

A sua dimensão teórico-metodológica está pautada numa análise integradora e busca

trabalhar os aspectos socioambientais do espaço, valorizando os conhecimentos prévios dos

alunos e também a interdisciplinaridade, o que permite à Geografia um trabalho integrado a

outras áreas do conhecimento. É importante destacar que essa dimensão teórico-metodológica

está recontextualizada na sala de aula, pois sinaliza elementos específicos dos códigos

elaborados, mostrando como a ciência geográfica se manifesta no contexto escolar.

Assim, também, a intradisciplinaridade, pois os diferentes conteúdos e temas

geográficos foram trabalhados interligados e não de forma separada e estanques como

aparecem em documentos curriculares oficiais ou em forma de capítulos nos livros didáticos.

A professora Beatriz ressalta: “não consigo ensinar aspectos naturais sem falar em gente,

pessoas que ocupam ou não esse lugar físico-natural”.

Após a explicação, a professora pede para os alunos lerem o texto sobre vulcão na

Cordilheira dos Andes e responder às questões. Alguns instantes depois, um aluno em voz alta

relaciona o texto com a possibilidade de vulcão em Caldas Novas. A professora Beatriz

considera pertinente o comentário do aluno e explica para toda a turma a questão levantada.

No final da aula, numa conversa informal, a professora pesquisada relata que sua formação

inicial contribuiu para a formação docente e não para ensinar conteúdos da Geografia Escolar.

A professora Beatriz afirma que as disciplinas da Geografia Física não contribuíram

para ensinar os conteúdos físico-naturais, o que se deve ao fato de que, na universidade, as

disciplinas eram mais técnicas. Mesmo assim, busca correlacionar a interdependência dos

fatores/elementos naturais, sociedade e economia a partir de um conjunto de conhecimentos

aprendidos na universidade, no livro didático e pela própria experiência docente.

Em outra aula na turma G1, a professora Beatriz começa suas atividades laborais

realizando a chamada de frequência dos alunos, sendo essa uma ação recorrente em todas as

aulas da professora. Em seguida, inicia o estudo sobre migrações. Ela começa perguntando

aos alunos: “Quem nasceu em Goiânia? Quem nasceu fora de Goiânia?”. As respostas são

variadas: alunos de Goiânia e de outras cidades goianas e até mesmo, alunos do Maranhão.

Seguidamente, pergunta: “Onde seus pais nasceram?”. Outras respostas aparecem

salientando as diferentes cidades e estados brasileiros.

Após essa problematização, a professora retoma o conceito de migrações e diz que

sempre as pessoas migraram e isso tem uma historicidade que vai desde o homem nômade até
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ao sedentarismo dos dias atuais. Mesmo tendo residência fixa, o homem ainda migra. A

professora Beatriz novamente pergunta: “Por que seus pais migraram?”. É nítida a intenção

da professora de estabelecer uma relação que associasse o estudado com a realidade do aluno

a partir de questões problematizadoras que lhe permitissem pensar, refletir, elaborar respostas,

participar da aula e promover no aluno o significado do conteúdo estudado.

Quando aborda os tipos de migração, a professora busca relacionar o conteúdo com a

experiência de pessoas da própria escola. Faz referência a uma professora que mora em

Senador Canedo e trabalha em Goiânia; o exemplo de uma aluna da escola que nasceu no

Japão e mora em Goiânia e a experiência da própria professora Beatriz, que morava em

Caldas Novas e, por conta dos estudos e, depois, do trabalho, mudou-se para Goiânia. A aula

fica na modalidade explicativa e dialogada. O diálogo entre a professora e os alunos é

aproximado por meio dos exemplos que possibilita observar um enquadramento fraco numa

relação mais simétrica entre esses sujeitos, permitindo o envolvimento ativo dos alunos no

processo ensino-aprendizagem.

Com base nesses destaques, essa aula da Professora Beatriz confere com o

posicionamento de Aguiar (2016), quando este apresenta a seguinte propositura:

Iniciar a aula com uma pergunta pode ser um ponto de partida para ensinar os
conteúdos geográficos aos discentes. O que eles conhecem sobre determinado
assunto revela-se ser fundamental para o professor poder ajudá-los a entender o que
vivenciam no seu dia a dia e a estabelecer relações entre a experiência do vivido e os
conhecimentos curriculares da Geografia. (p. 14)

Na aula relatada torna-se visível a interlocução entre o discurso vertical e o discurso

horizontal. A professora Beatriz ao utilizar questionamentos a partir de exemplos da vida das

pessoas utiliza uma forma de ilustrar e promover o entendimento sobre o conteúdo. Ela fez o

seguinte comentário: “As aulas de uma professora na UFG foram fundamentais pra mim. No

primeiro ano de graduação a professora disse - e ela jamais esqueceu - se quer que o aluno

da educação básica aprenda, utilize exemplos. É uma maneira de concretizar e visualizar o

que está sendo abordado/estudado”.

Esse fato é muito frequente nas aulas da professora: todas às vezes que Beatriz inicia a

aula retomando a explicação da aula anterior, ela questiona os alunos para que estes

participem da aula e faz menção aos exemplos dados. É uma forma de relembrar o que foi

abordado e prender a atenção dos alunos a partir dos exemplos da prática cotidiana. No

entanto, migrações é um conteúdo que poderia ser trabalhado com o uso de diferentes

linguagens, o que a professora não fez; isso pode estar relacionado ao cumprimento do
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planejamento escolar. Nesse dia, a professor Beatriz explicou dois capítulos do livro, pois o

conteúdo abordado encontrava-se na prova e ela teria apenas duas aulas mais para realizar as

atividades, fazer a correção e a revisão dos conteúdos.

Em contrapartida, uma aula dialogada e contextualizada pode ser muito mais

proveitosa do que com o uso das diferentes linguagens. Na verdade, houve somente uma aula

observada na qual a professora direcionou os alunos da turma G3 à sala de informática para

pesquisarem sobre o significado dos nomes indígenas referentes a cidades, alimentos, rios,

estados, bairros, animais, plantas. Cada grupo de três alunos ficou com um computador e

desenvolveram a atividade solicitada com raras intervenções da professora.

Em outra aula na turma G2, a professora Beatriz tratava sobre a devastação da floresta

amazônica. Para tanto, ela registrava um esquema no quadro-giz para organizar as ideias e

retomar o que estão estudando sobre o Brasil e suas regiões. Assim, a professora destaca as

diferentes formas de regionalização e afirma que região é uma categoria da Geografia. Ela

define região como um conjunto de lugares de acordo com algum critério; o livro didático

adota o critério proposto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na sua

fala, salienta, também, que o objeto da Geografia é o espaço ocupado por gente.

No discurso pedagógico da professora Beatriz, é possível observar conceitos

geográficos. Portanto, sabe-se que o preconizado por ela como aprendizagem em Geografia, é

o trabalho com os conceitos geográficos. Os conceitos são ferramentas para análise do mundo

e articulação entre os diferentes conhecimentos. Como bem afirma Cavalcanti (2013, p.388)

“ajudar a formar conceitos é, nessa perspectiva, papel central do professor”. Para realizar a

ação didática com o objetivo de formar e/ou construir conceitos geográficos, a autora

apresenta a seguinte proposta:
É fundamental que o professor domine mais que os conteúdos das diferentes
especialidades da área (urbana, agrária/rural, econômica, ambiental), é necessário
que ele próprio tenha um conceito abrangente e profundo da Geografia e de suas
finalidades formativas, que se posicione como profissional dessa área e que
fundamente seus projetos profissionais com base nesse conceito e nesse
posicionamento. (CAVALCANTI, 2013, p. 388)

Esse propósito sobre a formação de conceitos geográficos assenta-se na teoria de

Vygotsky por considerar que os traços reflexivos dos conceitos científicos permitem que o

aluno desenvolva uma autoconsciência que os distingue dos conceitos de senso comum que

utiliza e toma como adquiridos na vida cotidiana.

A professora Beatriz continua a aula destacando a importância da floresta amazônica

e procura relacionar os diferentes elementos: biodiversidade, clima e solo, desmatamento,
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atividades agropecuárias e mineradoras, povos indígenas, desertificação. Também, compara o

desmatamento da Amazônica com as plantas nativas do Cerrado, que não devem ser

derrubadas e destaca a questão da biopirataria. Ao referir-se à questão do plantio de soja, ela

chama a atenção dos alunos para o comércio internacional bilateral com a China e mostra a

importância de se estudar a floresta amazônica numa escala geográfica entre o local e o global.

Acredita-se que a professora intenta instigar a criticidade do aluno, aborda conceitos

geográficos (região e espaço), leva em consideração a escala geográfica, além de considerar

os conhecimentos prévios dos alunos. São esses elementos da ciência geográfica presentes na

prática pedagógica dessa professora iniciante de Geografia. Nesse ponto, faz-se necessário

reafirmar a tese de que, mesmo considerando a forte influência da escola como marco

regulatório no discurso pedagógico do professor iniciante de Geografia, a formação inicial é

dimensão constitutiva nos processos de recontextualização da prática pedagógica. Ou seja,

mesmo considerando a intervenção e/ou influência de diferentes elementos reguladores

(sistema de ensino, currículo, contexto escolar, livro didático) na prática dos professores

iniciantes, a formação inicial é dimensão essencial para o ensino da Geografia.

Mais uma aula da professora Beatriz que chama a atenção foi realizada na turma G1

tendo como conteúdo a industrialização brasileira. A professora promove uma

problematização a partir da história da colonização do Brasil e afirma que indústria no Brasil

é algo recente, remonta ao século XX. E indaga: “E antes da indústria, como era?”, e começa

apontar as mudanças ocorridas na sociedade a partir da industrialização. Os alunos

passivamente atentam-se à aula. Em seguida, a professora Beatriz pede a uma aluna para ler o

texto do livro didático e, em seguida, a professora interfere e explica. É possível apontar que o

livro didático e a explicação são os norteadores dessa aula.

É interessante que, quando menciona marcas de celulares e computadores (produtos

eletrônicos), alguns alunos acham que esses produtos são fabricados por empresas nacionais.

Assim, a professora Beatriz pede para os alunos pesquisarem sobre as principais marcas

(Samsung, LG, Nokia, Apple, Lenovo, Motorola, Toshiba, Dell) e o país de origem. Na

sequência, a professora busca mostrar por meio de exemplos como funciona a ideia de fábrica

global e reforça os fatores que favoreceram a industrialização brasileira, tais como: a

produção cafeeira, a vinda dos imigrantes, investimentos em infraestrutura, mão-de-obra

barata. Também tenta relacionar a época da industrialização brasileira ao contexto das guerras

mundiais.
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É percebível que há momentos em que a explicação desse conteúdo não é

internalizada pelos alunos e, como se trata da última aula do dia, os alunos ficam eufóricos

para organizarem seus materiais para irem embora. Esse relato permite pensar em duas

situações; a primeira, sobre o que poderia ser feito para que o conteúdo sobre industrialização

brasileira ficasse mais próximo dos alunos e a segunda, saber se a aprendizagem acontece

efetivamente.

A respeito disso, Pessoa (2017) tece suas considerações:
Assim, não basta ao professor saber o conhecimento geográfico para ser um bom
profissional, embora essa seja uma das principais condições para que execute bem o
seu papel, uma vez que dentre os atributos do profissional que exerce o ofício da
docência, o conhecimento específico daquilo que ele que ensina tem tanta magnitude
quanto a maneira como ele o realiza em sala de aula. (p. 86-87)

Mesmo que a professora Beatriz possua um conhecimento especializado do conteúdo,

em certos momentos, é preciso que desenvolva práticas mais reflexivas e, desse modo,

promova maior desenvolvimento de seu PCK – conhecimento necessário para o ensino em

sala de aula, isto é, o conhecimento pedagógico do conteúdo, proposto por Schulman (1987).

Fato esse, também, recorrente nas práticas do professor Mateus.

Numa aula de Geografia na turma do 2º Ano A, o professor Mateus aborda conteúdo

sobre África do Norte e África Subsaariana. Ele utiliza o texto do livro didático para realizar a

leitura e a explicação do conteúdo mencionado, com pouca participação dos alunos. O

professor registra palavras-chave no quadro-giz, tais como: islamismo, revolução agrícola,

revolução industrial, revolução verde, pacote tecnológico, latifúndios, monocultura,

exportação, subsistência, policultura, agricultura familiar. Ao se referir à agricultura familiar,

faz referência aos incentivos que o governo estadual e municipal proporciona às famílias do

campo do município de Caturaí.

É notável que o professor Mateus apresente uma base conceitual sobre os conteúdos

e procure fazer uma articulação entre os diferentes temas geográficos. Assim, possui

conhecimento específico do conteúdo, busca uma relação intradisciplinar entre os conteúdos e

os referencia ao contexto local onde os alunos estão inseridos. Porém, ainda prevalecem

práticas tradicionais marcadas pelo professor explicador. Cavalcanti (2013) afirma que nas

aulas do “professor explicador” predominam a fala e a explicação de um conteúdo como a

chave para a aprendizagem e a expectativa de que, explicando bem, o aluno conseguirá

entender e assimilar o que está em pauta.

Como já mencionado, é possível observar nos dois professores pesquisados práticas

pedagógicas próximas, devido ao aprisionamento ao livro didático e à explicação. Porém, a o
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“como ensinar” e mediar a aula os torna distintos nesta pesquisa. Ao se referir à prática

pedagógica do professor Mateus, pode-se perguntar: em qual medida as práticas dos

professores iniciantes de Geografia têm avançado? A aposta-se é que o professor tem o

conhecimento, mas não sabe operacionaliza-lo e, consequentemente, fica mais apegado à

informação do que à interpretação dos fatos e fenômenos espaciais.

Na continuidade da aula, o professor Mateus utiliza o mapa contido no livro didático

para apresentar alguns países, como África do Sul, Tunísia, Egito e outros. Explica sobre os

motivos da migração para a África do Sul devida ao desenvolvimento socioeconômico e tenta

articular a questão da agricultura da África com a agricultura da Europa. Em seguida, fala

sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) referindo-se à educação, saúde, padrão de

vida. Observa-se que o professor menciona diferentes temas e busca correlacioná-los, mas não

se sabe até que ponto os alunos conseguem acompanhar seu o raciocínio. Por fim, o professor

registra atividades no quadro-giz com base no texto do livro didático.

Em outra aula, observada no 9º ano, o professor Mateus realiza um seminário sobre

os aspectos naturais da China e, nesse dia, observou-se a apresentação de três grupos de

alunos. Essa aula já foi mencionada no subitem anterior reativo à sequência didática. Agora o

olhar tem como enfoque o conteúdo. O primeiro grupo inicia, um aluno faz leitura do texto no

livro didático, a colega tenta explicar, outro aluno chama a atenção para imagem do livro,

outra fala sobre a Mongólia e o professor pouco interfere.

É interessante que todos os alunos fizeram anotações na folha sobre aquilo que iriam

falar e somente um aluno se demonstra mais seguro quando expõe sua fala. O professor

questiona apenas o grupo de alunos sobre os fatores que justificam o interesse dos europeus

em explorar a China. O grupo fica pensativo e o professor tenciona a resposta apontando a

questão da abundante mão-de-obra e riquezas minerais. Assim, o professor Mateus menciona

a dimensão territorial da China e a compara à dimensão do Brasil. Terminada a apresentação

do grupo, o professor sintetiza comentando sobre os BRICs, fala também sobre fábrica global

mencionando os tênis Adidas, os celulares da Apple e a relaciona à presença das empresas

multinacionais no caso do Brasil instigando os alunos a pensarem como ficaria o país se todas

as empresas fossem embora.

Logo em seguida, chama para apresentar o segundo grupo, no qual faltaram dois

alunos; assim, convoca o terceiro grupo. Este expõe, com base na leitura do livro, as

transformações ocorridas na China. Os alunos ficam tão tímidos que nem conseguem olhar

para os colegas e deixam transparecer que falam de coisas que não entendem. Enquanto isso,
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o professor Mateus registra suas considerações no caderno. Uma aluna tenta explicar o que

seria o “quintal do mundo” e o professor ajuda associando ao exemplo da feira da cidade, que

ocorre todas as terças-feiras. Os vendedores na feira são, em sua maioria, de outras cidades e

vêm para Caturaí, vendem os produtos e pegam o dinheiro, levando-o para suas cidades de

origem, ou seja, o dinheiro não é investido aqui nesta cidade.

No final, o professor faz algumas perguntas ao grupo a fim de verificar se os alunos

realmente estudaram e se sabem o conteúdo. Estes ficam olhando e lendo o texto para

encontrarem as respostas e o professor direciona as respostas a partir das imagens do livro.

Ele explica somente para os alunos do grupo e os demais alunos da sala ficam quietos e não

participam; outros alunos ficam articulando a próxima apresentação. Verifica-se que o livro

didático continua sendo o norteador para o trabalhar com os conteúdos na sala de aula e a

metodologia do seminário utilizada não propicia o conhecimento geográfico como um todo e

para todos os alunos.

Por fim, apresenta-se o quarto grupo, que também inicia fazendo a leitura e uma

aluna apresenta dificuldades encontradas na leitura. O professor Mateus direciona perguntas

ao grupo e afirmando que é chegado o momento de explicar. Nesse exato momento, é

acionado o sinal do intervalo, de modo que o grupo continuará na próxima aula.

Percebe-se que entre as aulas observadas essa é a única que apresenta a metodologia

de seminário. Porém, na realidade, tal percurso permite concordar com Aguiar (2016) quando

salienta:
A prática dos professores, geralmente, consiste em utilizar certos recursos didáticos
ou exercícios para chamar a atenção dos alunos, mas, não havendo articulação entre
o recurso didático, o conteúdo e o conceito, a aula não passará de mera tarefa através
da qual o aluno tenta chegar a um conceito preestabelecido pelo professor,
assumindo o aluno, dessa forma, a posição de indivíduo passivo em sala de aula (p.
17).

Em mais uma aula, nesta ocasião na turma do 1º Ano B, alguns alunos saem para

ensaiar quadrilha e o professor Mateus faz uma revisão dos conteúdos trabalhados. E começa

explicando sobre a estruturação das rochas no Brasil, menciona os maciços antigos, as bacias

sedimentares, a bacia do Paraná, o Quadrilátero Ferrífero e as terras raras na região Norte. A

cada estrutura pontua as principais riquezas minerais. Os alunos acompanham a explicação e

acenam que sabem o conteúdo abordado. O professor relaciona o conteúdo ao contexto do

estado de Goiás e apresenta os recursos minerais encontrados, entre eles, níquel, estanho,

cobre e urânio.
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O professor Mateus utiliza o livro didático para falar sobre relevo, solo e topografia.

Ao mencionar o relevo faz correlação com a Geologia e a Geomorfologia, o que demonstra

que o professor possui conhecimento de conteúdos da Geografia Física. Em seguida,

menciona o projeto Carajás e a construção da usina Belo Monte associando-a aos problemas

socioambientais. Novamente, realiza a leitura do texto no livro didático. Ao terminar a leitura

o professor retoma o que foi estudado fazendo perguntas para os alunos. É uma forma de

verificar se os alunos aprenderam. E, por fim, solicita oralmente questões para serem

respondidas.

Algumas questões solicitadas: A) Diferencie Geologia e Geomorfologia. B) Defina

os agentes externos e internos. C) Qual é o papel da topografia? D) Estabeleça as dinâmicas

envolvendo o relevo a partir do intemperismo. Um aluno pergunta se pode responder com as

próprias palavras e o professor diz que pode. Visualiza-se um enquadramento fraco entre as

relações de comunicação, que dá liberdade intelectual ao aluno para responder de acordo com

seu entendimento e criticidade. O professor Mateus afirma que, ao trabalhar esse conteúdo,

ele se recorda muito do curso de Geografia por causa dos trabalhos de campo que fizeram

durante uma semana percorrendo algumas cidades do estado de Goiás: Calcilândia,

Sanclerlândia, Niquelândia, dentre outras, e que contribuíram para sua formação profissional.

Na turma do 1º ano A, foi observada uma aula em que o professor Mateus realizou a

correção oral da atividade avaliativa de Geografia. Explicou sobre a propagação de sismos no

Brasil e a associa aos dobramentos modernos na Cordilheira dos Andes. O professor

demonstra domínio do conteúdo, mas certa dificuldade em operacionalizar e acaba associando

vários assuntos e temas, bem como, por vezes, desviando-se do fio condutor da aula. Após a

correção oral, faz referência ao desastre ambiental em Mariana e começa a explicação do

conteúdo no livro, analisando mapas e imagens. Por fim, pede a leitura e o

fechamento/resumo de duas páginas.

Há momentos em que o professor Mateus demonstra uma tentativa de promover a

intradisciplinaridade, possibilitando uma classificação fraca entre os conhecimentos

geográficos e permitindo uma maior relação entre discursos para a formação de conceitos na

aprendizagem dos alunos. Todavia, o professor precisa ainda superar a perspectiva tradicional

de ensino, pautada em um caráter de memorização e descrição. Acredita-se que o professor

com um elevado nível conceitual é crucial para que a prática pedagógica não se limite a uma

prática tradicional e simples.
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Em outra aula do 7º Ano, o estudo foi sobre a região Nordeste, um retrato fiel do

Brasil. O professor Mateus explica sobre as quatro sub-regiões – Agreste, Sertão, Meio-Norte

e Litorânea – e desenha o mapa no quadro-giz. Procede à leitura do texto nessa turma, na qual

os alunos demonstram que gostam de ler. É interessante que um aluno lê uma parte do texto e

ele mesmo disse “eu não entendi nada” e o professor retoma a explicação, que acaba

tornando-se abstrata e com pouca relevância para os alunos. Isso possibilita discutir sobre os

discursos vertical e horizontal, pois eles podem ser considerados como processos de

deslocação do abstrato para o concreto e vice-versa. Eles se integram mutuamente e se

relacionam entre si num processo contínuo. Portanto, há situações em que as aulas de

Geografia se situam apenas na empiria dos fatos e o discurso vertical fica distante do real.

Em seguida, o professor pergunta “Por que regionalizar?” e explica os fatores

naturais e socioeconômicos que marcam cada região brasileira. E, assim, aponta: Região

Norte – floresta amazônica; Região Nordeste – seca e pobreza; Região Sudeste –

industrializada; Região Sul – frio e criação de gado; Região Centro-Oeste: agropecuária.

Apontamentos estes sucintos e que pouco dimensionam a diversidade regional do Brasil.

Na continuidade, o professor Mateus registra atividades no quadro-giz, pois se

considera que o livro didático é ruim em atividades. Observa-se que o professor elabora as

questões naquele momento da aula, não utiliza o caderno ou plano de aula, mas, apresenta

questões mais amplas e reflexivas. Eis as questões: A) Caracterize a região metropolitana de

Salvador. B) Apresente as profundas alterações do espaço geográfico nordestino. C) Quais as

consequências da especulação imobiliária para os moradores da parte litorânea da região

Nordeste? D) Estabeleça os contrastes evidenciados em muitas cidades nordestinas a partir do

fator socioeconômico. E) Comente a realidade estrutural e econômica ao longo da faixa

litorânea. Os alunos começam a responder e sempre perguntam ao professor, pois apresentam

dificuldades em responder às questões. Logo, o professor explica e direciona as respostas, já

que as respostas não estão explícitas no texto.

Diante do exposto, verifica-se que o professor Mateus procura problematizar e

sintetizar os conteúdos abordados, sempre que possível utilizando exemplos do cotidiano do

aluno e tenta relacionar os assuntos numa escala geográfica local/global e vice-versa. As

atividades avaliativas de Geografia são descritivas e pouco permitem a interpretação e

criticidade do aluno. Esse fato pode relacionar-se ao papel dos indicadores quantitativos que a

escola precisa atingir dentro do sistema de ensino.
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Adicione-se, a esse respeito, que o professor Mateus utiliza o lugar como referencial

didático-pedagógico e não conceitual da Geografia. E apresenta carências relacionadas ao

conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico, que tende a ser influenciado pelo contexto

social da sala de aula, implementando práticas pedagógicas cujo nível de exigência conceitual

é mais baixo por diferentes motivos, sendo os principais: ensina em turmas com alunos de

nível social mais desfavorecido e possui uma carga horária de trabalho exaustiva.

Portanto, ao se conferirem as manifestações da ciência geográfica e da Didática

(formação inicial) no contexto das práticas dos professores iniciantes, tem-se a presença de

um itinerário pessoal e formativo marcado por peculiaridades de cada um dos sujeitos

pesquisados. A professora Beatriz considera que a formação inicial influenciou o que ela é

hoje, pois a universidade contribuiu para o conhecimento teórico-conceitual da disciplina de

Geografia. É possível identificar elementos específicos dos códigos elaborados da ciência

geográfica no contexto da Geografia Escolar, assim como, a realização da

intradisciplinaridade por meio do trabalho com os conteúdos geográficos.

O discurso pedagógico oficial representado pelas Diretrizes Curriculares da rede

municipal de ensino é recontextualizado de forma flexível no contexto escolar, dando maior

autonomia e autoria à professora Beatriz. Porém, a professora segue linearmente a sequência

do livro didático adotado, embora seja interessante registrar que ela tem consciência de que o

livro é bom, mas, mesmo assim, sempre que falta algo é preciso complementar com outros

recursos e fontes.

A professora Beatriz mescla práticas tradicionais com práticas de mediação didática,

pois a explicação e o livro didático são elementos norteadores de sua prática pedagógica. No

entanto, ela demonstra um relacionamento mais próximo e aberto com os alunos, permitindo

um enquadramento fraco nas relações de comunicação entre os sujeitos. Preocupa-se em

problematizar e contextualizar o espaço de vivência, oportunizando uma visível interlocução

do discurso vertical com o discurso horizontal. Apesar de que não se apreendeu nesta pesquisa

a aprendizagem dos alunos, ela possibilita dimensionar a possível construção do

conhecimento geográfico.

É possível observar seu trabalho com conceitos geográficos, levando em consideração

a escala geográfica e os conhecimentos prévios dos alunos. E, também, que suas atividades

avaliativas possibilitam criticidade e contextualização dos conteúdos abordados em sala de

aula a partir da leitura e interpretação de textos, gráficos e figuras.
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Em relação ao professor Mateus, o mesmo foi identificado no tocante à disciplina

Geografia, desde sua formação na escola básica a sua chegada à universidade, quando

manifestou sua afinidade com o ser professor. Ele trabalha na rede estadual de ensino na

condição de contrato temporário e segue a prescrição dada pelo Currículo de Referência, que

limita e controla o planejamento do professor. Com tal característica, o planejamento acaba

sendo visto como mera exigência do sistema escolar.

Além das aulas de Geografia, o professor Mateus trabalha também as disciplinas de

História e Ciências. Na maioria das vezes, ele mantém uma relação mais restrita com seus

alunos. Com o intuito de estabelecer a disciplina na sala de aula, promove um enquadramento

forte na comunicação entre os sujeitos, o que pode influenciar o processo

ensino-aprendizagem de Geografia. É possível notar que o professor possui uma base

conceitual dos conteúdos geográficos e busca estabelecer uma relação intradisciplinar entre os

conteúdos trabalhados e, quando possível, estabelece referências com o contexto local em que

os alunos estão inseridos.

Ainda prevalecem, porém, práticas tradicionais marcadas pelo professor explicador,

quando se destacam a explicação e o livro didático como os principais meios para o ensino da

Geografia. Suas atividades avaliativas são descritivas e pouco permitem a interpretação e a

criticidade do aluno. Isso pode dever-se a recontextualizações da má formação do próprio

sujeito e/ou da instituição formadora que repercutem em sua prática pedagógica, como

também, do próprio contexto escolar a que se encontra vinculado.

Outro apontamento importante é que o professor Mateus tem vínculo temporário de

trabalho. Esse tipo de vínculo é inquietante, porquanto acontece em um contexto marcado

pela não prioridade de contratação de novos profissionais na Educação Básica por meio do

concurso público. A situação de temporariedade desvaloriza a profissão docente, gera

instabilidade na prática pedagógica e não contribui para o exercício da autonomia do

professor iniciante de Geografia. Esse contexto pode ser condicionante do fato de que a

formação inicial se faça menos presente no discurso pedagógico do professor.

Quando se refere ao discurso pedagógico do professor, assunto tratado com maior

ênfase no terceiro capítulo, tendo como referência os sujeitos investigados,

pode-se constatar elementos e fatores que influenciam a produção de discursos que

(re)produzem o que dizem e como se expressam os discursos oriundos das relações de poder e

controle. Com base nos dados coletados, a figura 8 apresenta uma síntese do discurso

pedagógico dos professores iniciantes de Geografia.



166

Figura 8 – Discurso Pedagógico dos Professores Iniciantes de Geografia

Fonte: Elaboração da autora.

Sabe-se que os elementos e fatores elencados na figura acima intervêm com maior ou

menor intensidade e/ou influência no discurso de cada professor iniciante de Geografia e que

as diferentes realidades do contexto escolar podem interferir na prática pedagógica e ser

dimensão presente em seu discurso, o qual gera diferentes recontextualizações.
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Por conseguinte, retoma-se o entendimento de recontextualização como referindo-se

aos processos pelos quais os discursos especializados das disciplinas são produzidos e

reproduzidos. Refere-se ao modo como os elementos do conhecimento são selecionados,

como este é sequenciado e como avança.

Nesta tese, refere-se a como o conhecimento científico apreendido na universidade se

manifesta no contexto escolar levando em consideração a seleção dos conteúdos, as ações

didáticas e a avaliação na construção do conhecimento geográfico dos alunos. A

recontextualização possibilita uma preocupação com a natureza das regras que produzem e

reproduzem o discurso pedagógico.

Acredita-se que os processos de recontextualização ocorrem à medida que o

professor iniciante de Geografia expressa em sua prática pedagógica a influência de vários

elementos e fatores, e também de seu próprio conhecimento profissional. Nesse sentido, a

formação inicial é dimensão constitutiva do ensino de Geografia. A partir das diferentes

situações didáticas vivenciadas pelos professores Beatriz e Mateus

presenciam-se em suas práticas dimensões da ciência geográfica, mesmo que, às vezes de

forma implícita.

Pode-se destacar, como já apresentado anteriormente, que, quando a professora

Beatriz aborda a temática sobre os aspectos físico-naturais da América, ela demonstra uma

dimensão teórico-metodológica pautada numa análise integradora e busca trabalhar os

aspectos socioambientais do espaço, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos e

também a interdisciplinaridade. É possível, também, elucidar que com o estudo dessa temática

a professora possibilita a efetivação da intradisciplinaridade por meio da articulação dos

diferentes conteúdos e temas geográficos trabalhados interligados e não de forma separada e

estanque. Em relação ao professor Mateus, é possível identificar uma base conceitual sobre os

conteúdos geográficos e, em certos momentos, ele procura fazer uma articulação entre os

diferentes temas geográficos, relacionando os assuntos dentro de uma escala geográfica

local/global.

A realidade apresentada do professor Mateus relaciona-se aos dados quantitativos

apresentados no primeiro capítulo desta tese, pois este professor representa implicitamente a

porcentagem dos que afirmaram que a formação inicial pouco ou nada contribuiu para serem

professores. Ao passo que a professora Beatriz expressa em sua prática pedagógica uma

maneira de trabalhar o que aprendeu teoricamente, e isso confirma a tese desta pesquisa.
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Para tanto, faz-se necessário que os professores iniciantes de Geografia reflitam sobre

suas práticas, que se preocupem com sua própria construção pessoal e profissional e que

investiguem a melhor forma de as adaptarem ao contexto escolar, incluindo necessariamente o

conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico no exercício da prática pedagógica.

De acordo com Shulman (1986,) a base do conhecimento envolve conhecimentos de

diferentes naturezas, todos necessários e indispensáveis à atuação profissional. Assim, a

formação inicial dos professores de Geografia se constitui como referencial para a base do

conhecimento, mas requer que ela seja analisada, repensada e avaliada, de modo a responder

às exigências que surgem na prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia.

Sabe-se que há um grande desafio em promover um diálogo e uma integração entre

conteúdos específicos e pedagógicos da formação inicial para uma melhor atuação dos

professores de Geografia na sala de aula e, consequentemente, um melhor processo

de ensino-aprendizagem, questão abordada por Lopes (2010) e Santos (2017). Mas se acredita

que os professores iniciantes de Geografia sejam capazes, por meio de suas práticas, de

desenvolver o senso crítico dos alunos, levar a compreender o espaço produzido pela

sociedade em que vivem, levando em consideração suas desigualdades e contradições.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar um trabalho sobre professores iniciantes de Geografia consistiu em se

dedicar a uma dimensão investigativa sobre desafios, anseios, dificuldades, expectativas e

conquistas dos primeiros anos da carreira docente. Significou pensar em sujeitos que tiveram

uma formação inicial que os habilitou para o exercício da docência na disciplina curricular de

Geografia, tornando-os aptos ao desenvolvimento das atividades da sala de aula.

Consistiu em refletir sobre a prática pedagógica do professor para a realização da

Geografia Escolar em diferentes aspectos, a saber: os conhecimentos que fundamentam sua

atuação profissional; os elementos e/ou fatores que influenciam seus discursos e práticas; o

modo como os professores iniciantes de Geografia recontextualizam o que aprenderam na

universidade dentro do contexto escolar e como isso tem sido recontextualizado no trabalho

com os conteúdos geográficos na sala de aula.

Nessa compreensão, foi possível ponderar até que ponto os elementos da ciência

geográfica estão explícitos ou até mesmo implícitos na prática do professor iniciante de

Geografia. Ademais, sabe-se que o cotidiano escolar é constituído por atividades que acabam

sendo ou se tornando marcos regulatórios na prática pedagógica. Nesta tese, porém, afirmou-

se que a formação inicial é constituinte formativo e dimensão para ensinar Geografia, mesmo

que, às vezes, de forma inconsciente e subentendida.

Múltiplas escolhas orientaram o itinerário para a concretização deste trabalho, desde

a construção do projeto inicial até o processo de análise e interpretação dos dados, bem como

a própria redação final, quando estes foram organizados com base no objetivo geral –

“Compreender como ocorre a prática pedagógica dos professores iniciantes de Geografia,

tendo por referência sua formação inicial e os processos de recontextualização na sala de

aula”. Cada etapa foi constantemente (re)pensada e contextualizada em consonância com esse

objetivo, e também, com os específicos.

Com o intuito de compreender o objeto de estudo desta tese e atender aos objetivos

propostos, foi necessário estruturar o percurso investigativo em três etapas com instrumentos

e estratégias distintas. Na primeira etapa optou-se pelo questionário on-line, que teve uma

dimensão exploratória ao ser aplicado para 33 professores habilitados em Geografia. Este

instrumento possibilitou analisar a inserção do professor de Geografia na atividade

profissional; compreender o papel da formação inicial em relação a ser professor de Geografia

e foi, também, essencial para a delimitação dos sujeitos para as etapas subsequentes. Cabe
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ressaltar que o questionário evidenciou que há muitos professores de Geografia não

habilitados nesta disciplina curricular. Eis uma realidade nas escolas de educação básica.

Ao se averiguar o papel da formação inicial em relação a ser professor de Geografia,

ficou claro que quase metade dos professores participantes, com algumas ressalvas e/ou

advertências, consideraram importante o papel da formação inicial. Esse resultado pode

conferir um avanço qualitativo dos dados obtidos que reverberaram na defesa desta tese, visto

que no levantamento de pesquisas realizadas sobre professores iniciantes (não específicos de

Geografia), com o intuito de se investigar o que os sujeitos dizem a respeito da formação

inicial, os resultados não foram nada satisfatórios, dado que as afirmações se resumiram na

insuficiência da formação inicial recebida para enfrentar as realidades escolares.

As referidas pesquisas evidenciaram lacunas existentes para uma efetiva

aproximação entre universidade (formação inicial) e escola (prática pedagógica) na

construção de conhecimentos formativos para a atuação do professor iniciante na sala de aula.

De igual modo, também esta tese evidenciou a existência de lacunas, limites e/ou fragilidades

nos cursos de formação em Geografia que ainda são uma realidade, fato relatado por

pesquisados quando afirmaram que a formação inicial pouco ou nada contribuiu para serem

professores. Apesar disso, foi notória a quantidade de professores que apontaram a formação

inicial como importante e, até mesmo, como de fundamental importância para o exercício da

carreira docente.

A segunda etapa consistiu na entrevista aberta realizada com nove professores

atuantes na disciplina de Geografia, habilitados em Geografia, com experiência mínima de um

ano e máxima de sete anos de docência. A organização do roteiro da entrevista consistiu de

duas perguntas que pudessem contribuir para analisar os conflitos da profissão docente,

destacando as dificuldades, os anseios e as possíveis superações frente às demandas de ser

professor de Geografia e identificar que Geografia se constrói e se (re) produz na prática

escolar dos professores iniciantes nos primeiros anos de carreira docente. Essa etapa

possibilitou uma discussão sobre os primeiros anos de profissão docente, atentando para a

inserção profissional, as expectativas, os anseios, as dificuldades e as conquistas ao lecionar

Geografia na sala de aula.

Nos primeiros anos de profissão lecionando Geografia na sala de aula, os sujeitos

desta pesquisa evidenciaram entre as principais dificuldades e/ou desafios enfrentados a falta

de experiência em lidar com os alunos, principalmente com a questão da (in)disciplina e

envolvimento nas aulas; ambiente escolar não satisfatório marcado por uma relação restrita
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com os pares, descrédito da profissão, baixos salários, sobrecarga de trabalho, inúmeras

atividades a realizar, assim como insatisfação com a gestão escolar e com o próprio sistema

de ensino. Ainda se destacam outras dificuldades e/ou desafios relacionados a questões

pessoais, tipo de vínculo empregatício, condições de trabalho, estrutura organizacional,

participação dos pais, projetos pedagógicos e políticas públicas educacionais. Portanto, as

condições de trabalho, de carreira, de salários, o isolamento, a meritocracia, dentre outros,

contribuem para o trabalho alienado do professor iniciante de Geografia.

Outros apontamentos a serem destacados referem-se à constatação de que nem todos

os egressos dos cursos de licenciatura almejam ser professores; todavia, a possibilidade de

garantia de uma estabilidade no emprego, decorrente do concurso público na área da

Educação, pode ser um dos estímulos para ingressar na profissão docente. Isso demonstra

fragilidade no perfil profissional dos professores principiantes, por enxergarem a docência

somente depois de esgotadas outras chances de trabalho. Há, também, professores que

procuram adequar suas expectativas e ideais da profissão às condições de trabalho, geralmente

insatisfatórias, o que causa frustação na escolha pela carreira docente. E, acima de tudo, os

professores iniciantes de Geografia vivenciam outro desafio referente ao que devem ensinar, o

que devem saber para ensinar e como ensinar.

Nesse aspecto, esta tese, por meio da entrevista aberta, propiciou também a discussão

sobre quais conteúdos geográficos trabalhados em sala de aula podem contribuir para o aluno

da escola básica entender o mundo em que vive. Cada professor iniciante, ao eleger um

conteúdo geográfico do qual durante os primeiros anos de carreira ele mais gostou de

trabalhar, contribuiu para a possibilidade de os sujeitos se expressarem sobre como foi ensinar

o conteúdo elegido e como o mesmo se constituiu em elemento recontextualizador da

formação inicial no exercício da prática pedagógica.

Ao eleger os conteúdos geográficos, assunto tratado no último capítulo, houve

diferentes indicações e situações pedagógicas. Mas, vale destacar, entre os conteúdos elegidos,

estavam os direcionados às condições do professor de dominar sua disciplina e os

conhecimentos científicos fundamentais, saber como trabalhar os conteúdos levando em

consideração o contexto da escola e os conhecimentos prévios dos alunos. Mais

especificamente, ao trabalhar os conteúdos geográficos, os professores iniciantes primavam

pelo interesse, participação e envolvimento dos alunos durante a realização das atividades

propostas, considerando-os como sujeitos ativos no processo de

ensino-aprendizagem.
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Entre os nove professores participantes, que elegeram os conteúdos que mais

gostaram de ensinar destacam-se quatro professores que optaram por conteúdos cartográficos.

Esses conteúdos nem sempre estão presentes nos livros didáticos e, provavelmente, nem no

currículo de todas as séries da Educação Básica, embora importantes para o conhecimento

geográfico do aluno. A pesquisa empírica evidenciou que há professores que, ao elegerem um

conteúdo cartográfico, consideram que a formação inicial contribuiu muito para o

conhecimento de Cartografia, assim como aqueles que desconheciam os conteúdos da

Cartografia escolar, mesmo que tivessem tido a disciplina no curso de formação para a

trabalharem na sala de aula buscaram diferentes fontes e recursos (textos, internet, colegas de

trabalho).

Outros professores iniciantes de Geografia destacaram os conteúdos relacionados à

diversidade étnica-racial por considerarem a importância de discutir essa temática no intuito

de formar opiniões, condicionar o respeito às diferenças, promover mudanças de atitudes e

comportamentos na promoção da cidadania. Foi interessante evidenciar que a escolha por

trabalhar os aspectos culturais esteve diretamente relacionada com as linhas de pesquisa dos

professores em seus trabalhos de conclusão de curso. Isso demonstra, em certa medida, o peso

da formação inicial para a realização do trabalho com determinados conteúdos.

Outro grande destaque se refere a uma professora que elegeu o conteúdo lugar. Este

conteúdo ela também fez referência sendo tanto um conceito geográfico quanto categoria da

Geografia. O importante é que considerou o conceito de lugar como ponto inicial para ensinar

Geografia e deixou claro que é preciso entender o lugar que o aluno vive e, pra isso, faz-se

necessário conhecer esse lugar, saber como é esse lugar. A professora demonstrou que a

formação inicial muito contribuiu para sua prática pedagógica no intento de associar o que

ensina com a vida do aluno. Portanto, isso permitiu identificar recontextualizações ao

trabalhar o conceito de lugar tendo tanto o cotidiano do aluno como referência quanto o seu

próprio saber.

Na escolha dos conteúdos geográficos constatou-se que os professores iniciantes

buscaram experimentar formas alternativas de trabalhar com a Geografia, entre elas

destacando-se o júri simulado, a proposta de montar uma agência de viagem, produção de

mapas, utilização de software - Google Maps, vídeos, jogos, encenação, produção da rosa-

dos-ventos. Essas e outras estratégias foram caminhos metodológicos que buscavam

mobilizar os alunos à criatividade, envolvimento, participação e, logo, a uma aprendizagem

significativa.
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A terceira etapa consistiu na observação direta de aulas de dois professores iniciantes

de Geografia (Beatriz e Mateus). Foi um instrumento que buscou investigar em que medida as

práticas podem dizer mais que os discursos. Esse instrumento permitiu refletir sobre as

principais bases teóricas da Geografia que se apresentam no contexto da prática pedagógica

dos professores em início de carreira e, também, conhecer os fundamentos didático-

pedagógicos da Geografia Escolar que se manifestam no contexto da prática pedagógica e do

discurso pedagógico dos professores iniciantes. Os professores Beatriz e Mateus são oriundos

de contextos distintos e realidades específicas, com práticas pedagógicas ora comuns e, outros

momentos, diferenciadas.

Observou-se que a professora Beatriz sempre se preocupou em problematizar e

contextualizar com a realidade imediata dos alunos (espaço de vivência) e considerou, sempre

que possível, os conhecimentos prévios destes. Em suas aulas procurava propiciar um maior

diálogo, aproximação e reciprocidade mais afetiva com os alunos, promovendo um

enquadramento fraco nas relações sociais. Foi possível constatar que a professora Beatriz

possui elevado nível de exigência conceitual, advinda da sua formação inicial, o que permitiu

recontextualizações na sua prática pedagógica.

A observação das aulas do professor Mateus possibilitou verificar que, à medida do

possível, ele possibilita envolvimento e participação dos alunos a partir de um problema ou

questionamentos; foi visível, no entanto, que este professor prima por uma relação mais

restrita com alunos (enquadramento forte). Em muitas situações no decorrer de suas aulas, o

trabalho com os conteúdos geográficos ficou restrito a prescrições e à transmissão de

informações. Isso permitiu indagar se esse professor trabalhou muito mais ao nível da

transposição didática do que da recontextualização.

Constatou-se também que, na maioria das aulas observadas dos dois professores

pesquisados, o currículo oficial, o livro didático e a explicação são os norteadores do processo

ensino-aprendizagem em Geografia. Esses elementos foram identificados como sendo os

principais marcos regulatórios na prática pedagógica e que, em certa medida, podem ser

considerados facilitadores do trabalho dos professores iniciantes. Porém, acreditou-se, nesta

tese, que o professor é sujeito mediador e detém a autonomia de interpretação, modificação e

ressignificação dos conteúdos a serem abordados com os alunos em sala de aula, o que

influencia as relações e, desse modo, representa fatores de recontextualização do discurso

educativo.
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Dentre outras conclusões desta tese, teve-se a possibilidade de discutir sobre a prática

pedagógica como sendo uma atividade profissional docente que envolve conhecimentos

específicos construídos ao longo da vida em diferentes contextos (formação inicial, formação

continuada, exercício da docência, dentre outros) e que demanda, à luz da teoria, o

desenvolvimento da formação profissional, por considerar que toda prática é, também, teoria e

que ambas se apoiam mutuamente.

Assim, os cursos de licenciatura em Geografia devem atender às finalidades

formativas, tendo como princípio à práxis, não a dicotomia entre teoria e prática, e realçar os

conhecimentos sobre os processos de aprendizagem articulados com os conhecimentos das

disciplinas específicas. Acredita-se que se necessite de investimento em duas dimensões

basilares na formação inicial: uma no nível da dimensão científica e, outra, no nível da

dimensão didático-pedagógica. Desse modo, Shulman (1986, 1987) permitiu evidenciar a

base de conhecimento que o professor iniciante de Geografia necessita para o exercício de sua

prática pedagógica, com destaque para o conhecimento do conteúdo específico, o

conhecimento pedagógico geral, conhecimento de contexto e o conhecimento pedagógico do

conteúdo.

Esta tese, também, propiciou discutir sobre a possibilidade de haver um discurso

naturalizado dos professores que negam a formação inicial. Acredita-se que essa negação

pode estar vinculada, entre outros fatores, ao fato de terem os professores iniciantes

dificuldades de estabelecer as relações entre o aprendizado teórico-metodológico oriundo da

formação inicial e o processo de ensino-aprendizagem realizado na escola. Outra perspectiva

estaria na formação inicial pouco significativa, sem recontextualizações que, por isso, pode

ser justificativa de os professores iniciantes de Geografia negarem a formação.

Os professores iniciantes de Geografia podem manifestar, no contexto da prática

pedagógica, diferentes necessidades de formação e a negação pode também evidenciar as

possíveis lacunas dos cursos de formação inicial relacionada a aproximações e/ou

distanciamentos entre teoria e prática, entre ensino, pesquisa e extensão, assim como a

efetivação da prática como componente curricular. Entretanto, não há curso superior que dê

conta de apontar todos os elementos necessários a uma boa prática pedagógica.

Os contextos mudam, a situação das escolas é bem diversa e há um controle político

ideológico que influencia o trabalho do professor iniciante de Geografia. Contudo, acredita-se

que a formação deverá minimamente oferecer o conhecimento geográfico e pedagógico que

possa contribuir para o exercício da docência no início da carreira. A posteriori, a formação
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continuada fornecerá subsídios para uma prática mais condizente com a realidade. Assim, o

professor de Geografia, no decorrer de sua trajetória profissional, seguirá contextualizando e

recontextualizando suas práticas. Essa situação foi constatada na prática pedagógica da

professora Beatriz, que considerou, em suas aulas, o saber dos alunos e a realidade em que

eles estavam inseridos, demonstrou domínio para trabalhar conteúdos geográficos, inclusive o

conceito de lugar, tendo relatado que a formação docente não finda com a formação inicial.

No entanto, durante a formação inicial, fazem-se necessários maior diálogo entre as

disciplinas específicas e as disciplinas didático-pedagógicas, promoção da indissocialibilidade

entre teoria e prática, além de maior discussão da Geografia Escolar no contexto acadêmico.

Também, há a necessidade do estabelecimento de relações mais próximas e dialógicas entre

universidades e escolas. Esses elementos formativos são condições indispensáveis para a

construção de conhecimentos referentes às necessidades de uma formação sólida e

fundamentada, que podem contribuir para a construção do conhecimento pedagógico do

conteúdo geográfico pelo futuro professor.

Nesta tese, acreditou-se que o conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico

pode propiciar a capacidade de recontextualização do conhecimento do conteúdo em formas

pedagogicamente influentes e em consonância com a realidade do contexto escolar e dos

próprios alunos. Considerou-se aqui que esses fatores contribuem para um elevado nível de

exigência conceitual do professor iniciante de Geografia, inclusive para promover as relações

intradisciplinares, impedindo que o professor se limite a uma prática tradicional e simples.

Considerou-se, também, que o papel da Geografia Escolar é articular os conceitos da

ciência geográfica com aqueles formados no cotidiano dos alunos. Por meio dos conteúdos

geográficos, o professor iniciante de Geografia pode ajudar o aluno a interpretar os diferentes

contextos, possibilitando a construção de conhecimentos que o ajudem a conhecer o mundo e,

quiçá, melhorar seu espaço de vivência. Isso foi constatado nesta tese quando a professora

Beatriz relatou o desenvolvimento de um projeto de ensino que tinha como objetivo entender

Goiânia a partir do bairro onde mora o aluno, ou seja, entender o bairro, entender o que há no

bairro e, a partir dali, entender os demais espaços em Goiânia.

A formação de conceitos torna-se um encaminhamento teórico-científico para as

situações didáticas em que o trabalho conceitual possibilita aos alunos elementos explicativos

e interpretativos para maior entendimento e reflexão do cotidiano. Por isso, a relevância em

considerar os conhecimentos prévios (discurso horizontal) dos alunos para a construção do

conhecimento geográfico (discurso vertical).
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A fundamentação na teoria de Bernstein e seus principais modelos teóricos, com

destaque para os conceitos de recontextualização e de discurso pedagógico, tornou-se basilar

no contexto desta tese. Bernstein afigurou-se como suporte teórico adequado às preocupações

da pesquisa, que levou em consideração a dialética entre sujeito e estrutura na determinação

dos mecanismos de linguagem, as relações do macro contexto e do micro contexto, bem como

o papel da teoria na leitura do empírico.

A teoria de Bernstein contribuiu para a compreensão da prática pedagógica do

professor iniciante de Geografia, tendo como referência a formação inicial e os processos de

recontextualização em sala de aula. Para tanto, a pesquisa teve como um dos seus enfoques o

discurso pedagógico dos professores. Bernstein não somente valoriza o campo de produção do

discurso como também considera a influência do campo de reprodução nos processos de

recontextualização do discurso pedagógico.

Assim, teve a necessidade de levar em consideração a formação inicial, os textos

educacionais (currículo, programas, leis e diretrizes), os livros didáticos utilizados, o contexto

escolar, os conhecimentos prévios dos alunos, a autonomia, a autoria e as implicações das

recontextualizações nos discursos e práticas dos professores iniciantes de Geografia.

Verifica-se que o discurso não pode ser reduzido a simples realização de linguagem,

cada processo discursivo pode ser considerado como produto de uma rede complexa de

relações sociais e, por sua vez, cada discurso é um mecanismo de poder. Logo, o discurso

pedagógico reproduzido na escola depende das diferentes relações que caracterizam os

contextos específicos de ensino-aprendizagem, das práticas pedagógicas dos professores, que

podem efetivamente influenciar essas relações e, desse modo, representar fatores de

recontextualização do discurso educativo.

Por mais complexo que seja, isto significa dizer que a produção e reprodução do

discurso pedagógico resultam de discursos recontextualizados que mostram as diversas

relações, agentes, elementos que compõem o processo inicial de um discurso e o efeito

subsequente do discurso num contexto local (comunidade/escola/sala de aula/

professores/alunos).

Bernstein é um exímio conhecedor de currículo e, por isso, sua teoria permitiu

analisar as regras estabelecidas pelo campo de recontextualização oficial e a realidade escolar.

A teoria bernsteiniana permitiu entender como os textos educacionais são organizados e como

são construídos, postos em circulação, contextualizados, apreendidos e também como estes

sofrem mudanças, ou seja, são recontextualizados. Foi possível, principalmente, averiguar
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como ocorrem as recontextualizações entre aquilo que é proposto para o ensino de Geografia

nos escritos (currículo oficial) e aquilo que efetivamente acontece na sala de aula (currículo

praticado), assunto tratado no terceiro capítulo. Pois o currículo não diz como o professor

deve ensinar, mas, sim, que conceitos, temas e conteúdos ele deve trabalhar em sala de aula.

O professor deve conhecer esse currículo para que tenha outra ação sobre ele (Young, 2014).

Não obstante, o poder e o controle do currículo oficial da rede estadual de ensino de

Goiás pode acarretar no professor iniciante de Geografia um sujeito passivo à adesão de um

modelo posto e inquestionável (Professor Mateus). Em contrapartida, as Diretrizes

Curriculares do município de Goiânia tratam de um currículo mais flexível possibilitando

maior autonomia e autoria ao trabalho do professor (Professora Beatriz). No entanto, os

processos de recontextualização que caracterizaram a relação com o currículo podem ser

referências à constituição do conhecimento do professor. Melhor dizendo, o conhecimento do

professor pode relativizar a relação de poder e controle sobre o currículo e sua prática

pedagógica. Isso permite dimensionar: como seriam as aulas de Geografia da professora

Beatriz numa escola da rede estadual de ensino? A professora Beatriz seria um sujeito passivo

ou iria atuar com autonomia e autoria assim como faz na escola da rede municipal?

A observação das aulas revelou que o currículo e o livro didático são considerados

norteadores na seleção dos conteúdos e que houve o uso limitado de métodos de ensino, na

maioria das vezes, resumindo-se a aulas expositivas. Assim, selecionar o que ensinar e como

ensinar é um dos maiores desafios para os professores, em consonância com a necessidade de

decidir em investir na qualidade de ensino de Geografia ou na quantidade de conteúdos a

serem abordados.

As manifestações da ciência geográfica e da Didática (formação inicial) no contexto

das práticas dos professores Beatriz e Mateus deveu-se à presença de um itinerário pessoal e

formativo marcado por peculiaridades de cada um dos sujeitos pesquisados. No decorrer da

observação de suas aulas foi possível observar até que ponto as aulas de Geografia passam por

interlocução entre os discursos e atingem (ou, não) o discurso vertical, e ainda, como as

relações intradisciplinares são estabelecidas. Receia-se dizer que uma parte considerável das

aulas observadas restringiu-se no âmbito do discurso horizontal e que as relações

intradisciplinares constituíam-se como quase inexistentes.

Os professores iniciantes de Geografia, no cotidiano escolar, incorporam os

esquemas de trabalho da escola e a prática instituída que os permeia não é questionada, mas

sim, incorporada a suas práticas pedagógicas. Pode-se afirmar que há professores que não
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questionam a estrutura organizacional para evitar atritos com a gestão escolar e com os

próprios pares, a exemplo do professor Mateus. Contudo, o professor também influi, dentro

de seus limites institucionais, no modo de organização da escola. Sendo assim, o professor

apresenta potenciais de conflito, resistência e/ou inércia dentro do contexto em que atua.

É imprescindível entender que as práticas dos professores iniciantes estão conectadas

ao contexto histórico, social, econômico e cultural, o que resulta em ações constituídas por

valores, influências, conhecimentos, convicções, ideias, ideais, subjetividade, que expressam

a maneira como os professores de Geografia (re)constroem sua relação com a docência e vão

reagindo nos primeiros anos da carreira profissional.

A produção desta tese, com foco nos professores iniciantes de Geografia, foi

desafiadora, pois o percurso metodológico de leituras dos fundamentos teóricos, o processo de

coleta de dados e, especialmente, a análise minuciosa dos dados, à luz das teorias,

representaram uma valiosa experiência pessoal e profissional com profícuas aprendizagens,

sem dizer que os percursos traçados para a concretização deste trabalho tiveram êxitos e

limites.

Êxitos e limites que se imbricaram no decorrer desse itinerário marcado pelas

profícuas leituras, discussões nos grupos de estudo, participação e organização em eventos

científicos e, também, realização do doutorado sanduíche. Estes foram permeados de

incertezas, ausências familiares, frustações, reelaborações da tese e até mesmo, dos capítulos.

Mas tudo isso teve sua validade que reverbera direta e/ou indiretamente em contribuições para

a formação pessoal, acadêmica e profissional desta pesquisadora, inclusive, partindo das

tensões, necessidades e aprendizagens no contexto da sua própria trajetória pessoal e

profissional.

Acredita-se que a condição de professora formadora permitiu reflexões sobre os

cursos de formação inicial, inclusive, em relação à IES em que atua. Este trabalho evidenciou

possíveis encaminhamentos teórico-metodológicos com o intuito de uma melhor preparação

do futuro professor de Geografia para o exercício da docência. Pois esta tese teve um

problema relevante para os que trabalham com a formação de professores e visam a uma

qualidade socialmente referenciada de seu trabalho nas escolas. Por esse viés, possibilitou

importantes considerações a serem pensadas pela universidade, em especial no tocante à

formação inicial dos professores que atuarão na realidade social da escola.

Também vale referendar a importância da teoria de Bernstein para compreender os

processos de recontextualização dentro do contexto escolar, levando-se em consideração os
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diferentes elementos e fatores que interferem nas práticas e nos discursos dos

professores. A construção de uma fundamentação teórica pertinente procurou perpassar toda a

obra, fazendo um esforço para não dicotomizar a fundamentação das análises e das

informações.

Mesmo que não se tenha pretendido generalizar as conclusões a que se chegou neste

estudo, considera-se que ele trouxe vários elementos de reflexão que podem ter repercussões

positivas e, quiçá, referenciar pesquisas futuras. Não se pode esquecer a pouquidade de

trabalhos acadêmicos acerca dos professores iniciantes de Geografia, o que pressupõe a

necessidade de outras pesquisas no intuito de colaborar com o aprofundamento das discussões

desta temática.
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APÊNDICE A

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS
Programa de Pós-Graduação em Geografia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da pesquisa

“PROFESSORES INICIANTES DE GEOGRAFIA: da formação inicial ao exercício da

prática docente”. Meu nome é Claudia do Carmo Rosa, 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 pelo Prof. Dr.

Vanilton Camilo de Souza, 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, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, no telefone (62) 9805-4561/3514-2878 ou

pelo e-mail: claudiamorosa@yahoo.com.br. Em casos 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, no telefone: (62) 3521-1215.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA
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Título: PROFESSORES INICIANTES DE GEOGRAFIA: da formação inicial ao exercício

da prática docente.

Justificativa: A partir dos anos de 1990 à atualidade, profundas mudanças têm sido marcadas

nos diferentes campos que abarcam a economia, a política, a cultura, o trabalho e a ciência,

alterando diretamente a dinamicidade da sociedade atual. Tornou-se comum dizer que o

mundo mudou e que agora os tempos são outros. Esse quadro tem suscitado inúmeras

discussões em relação aos desdobramentos das mudanças na educação e na escola, bem como

na formação inicial dos professores e em especial aos que atuam como professores iniciantes

de Geografia. Nesse sentido, o debate para o qual chamo atenção é a formação e a atuação

desse profissional - o professor de Geografia.

Objetivos:

Essa pesquisa tem como objetivo geral:

 Compreender como ocorre a prática docente dos professores iniciantes de Geografia tendo

por referência a sua formação inicial e os processos de recontextualização na sala de aula.

De forma específica, os objetivos almejados são:

 Analisar a inserção do professor de Geografia na atividade profissional para compreender

como o professor iniciante de Geografia inicia seus primeiros passos na profissão docente.

 Identificar que Geografia se constrói e que se (re) produz na prática escolar dos professores

iniciantes nos primeiros anos de carreira docente.

 Refletir sobre as principais bases teóricas da Geografia que se apresentam no contexto da

prática docente.

 Conhecer os fundamentos didático-pedagógicos da Geografia Escolar que se manifestam

no contexto da prática profissional dos professores iniciantes.

 Analisar os conflitos da profissão docente destacando as dificuldades, os anseios e as

possíveis superações frente às demandas de ser professor de Geografia.

Procedimentos de coleta de dados: Solicitação de questionário on-line, entrevista aberta e

entrevistas semiestruturadas.

Riscos da pesquisa: Toda pesquisa, segundo a resolução CNS 466/12, com seres humanos

envolve risco em tipos e gradações variados. Nesta pesquisa, considera-se que se houver

algum tipo de constrangimento, incômodo ou desconforto aos participantes comprometo em

garantir que os mesmos sejam evitados e/ou minimizados em detrimento dos benefícios
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esperados. Assegurando aos participantes acompanhar o tratamento dos dados da pesquisa, os

resultados obtidos bem como a função social da pesquisa.

Benefícios da pesquisa: A necessidade de refletir sobre os cursos que formam os professores

e que fornecem os referenciais teórico-metodológicos para atuarem nas escolas de Educação

Básica. Investigar como acontece a articulação entre a formação inicial e a prática docente.

Espera-se que a pesquisa a ser realizada demonstre o peso da formação inicial na atuação do

professor de Geografia nos primeiros anos de carreira docente.

Observações: Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua

participação. Além disso, asseguramos o sigilo e a privacidade de vocês quanto dos dados

confidenciais envolvidos na pesquisa. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar

sua identificação, pois os envolvidos na pesquisa serão identificados apenas por P1, P2, P3 etc.

O participante terá direito à indenização caso seja comprovado algum dano decorrente de sua

participação na pesquisa.

_______________________________________

Claudia do Carmo Rosa

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA
PESQUISA

Eu, ________________________________________________________________ RG/CPF

______________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo

_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Claudia do Carmo Rosa 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: ___________________________________________________________

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do
sujeito em participar:

Testemunhas (não ligadas ao pesquisador responsável):
Nome:
______________________________________________________________________
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Assinatura:
______________________________________________________________________
Nome:
______________________________________________________________________
Assinatura:
______________________________________________________________________

APÊNDICE B

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS
Programa de Pós-Graduação em Geografia

QUESTIONÁRIO ON-LINE

PROFESSORES DE GEOGRAFIA: da formação inicial à docência

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa de doutorado
sobre PROFESSORES DE GEOGRAFIA da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis.
Meu nome é Claudia do Carmo Rosa, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação
é professora de Geografia. Será apresentado um questionário com questões abertas e
semiestruturadas relacionadas à sua formação inicial e atuação docente. Desde já agradeço a
atenção e a disponibilidade em responder esse valioso instrumento de pesquisa.

I- Identificação pessoal
1. Idade: ___________________
2. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
3. Estado civil:
( ) Solteiro (a)
( ) Separado (a)
( ) Casado (a)
( ) Divorciado (a)
( ) Mora com companheiro
( ) Viúvo
( ) Outro. Especifique: __________________________________________________
4. Número de filhos: _________________________
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5. Estado e cidade em que nasceu: _________________________________________

II- Formação inicial

6. Instituição de Ensino Superior que cursou a licenciatura em Geografia e o ano de conclusão:
_____________________________________________________________

7. Por que você escolheu o curso de Geografia? Pode marcar enumerando mais de uma
alternativa que julgar necessário por ordem de importância para você.

( ) Influência da família

( ) Possibilidade de boa remuneração

( ) Realização profissional com a garantia de um futuro estável

( ) Status da profissão

( ) Oportunidade de ingressar no mercado de trabalho

( ) Influência dos professores de Geografia que tivera na Educação Básica

( ) Condições de trabalho

( ) Oportunidade de usar minhas aptidões e capacidades pessoais

( ) Afinidade com a disciplina de Geografia

( ) Falta de opção de outros cursos na universidade escolhida

( ) Outros motivos _______________________________________________________

8. Como você avalia seu desempenho no curso de Geografia? Pode marcar mais de uma
alternativa, por favor, enumere por ordem de importância para você.

( ) Fui um(a) ótimo(a) graduando(a)

( ) Obtive excelentes notas

( ) Participava dos eventos científicos

( ) Participava dos trabalhos de campo

( ) Conclui o curso no tempo previsto
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( ) Não consegui concluir o curso no tempo previsto

( ) Durante o curso fui reprovado em uma ou mais disciplinas. Quantas?______

( ) Tive dificuldades com a produção do Trabalho Final do Curso

( ) Por trabalhar, enfrentei obstáculos para realizar o Estágio Curricular Supervisionado

( ) Sinto que poderia ter me desempenhado melhor na graduação

( ) Outros: _____________________________________________________________

9. Das disciplinas específicas cursadas durante o curso de Geografia, anote em ordem de
importância:

Aquelas que vocêmais
gostou:

Aquelas que você menos
gostou:

Aquelas que você obteve
mais dificuldade:

Justifique Justifique Justifique

10. Das disciplinas pedagógicas e técnico-científicas cursadas durante o curso de Geografia,
anote em ordem de importância:

Aquelas que vocêmais
gostou:

Aquelas que você menos
gostou:

Aquelas que você obteve
mais dificuldade:

Justifique Justifique Justifique
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11. Em relação aos conceitos geográficos apreendidos durante o curso de licenciatura em
Geografia, quais você teve maior domínio de conteúdo? Você pode marcar enumerando mais
de uma alternativa que julgar necessário por ordem de importância.

( ) Lugar

( ) Paisagem

( ) Região

( ) Natureza

( ) Sociedade

( ) Espaço Geográfico

( ) Território

( ) Ambiente

( ) Localização Geográfica

12. Em referência aos conceitos geográficos apreendidos durante o curso de licenciatura em
Geografia, que conceitos você teve mais dificuldade? Você pode marcar enumerando mais de
uma alternativa que julgar necessário por ordem de importância.

( ) Lugar

( ) Paisagem

( ) Região

( ) Natureza

( ) Sociedade

( ) Espaço Geográfico

( ) Território

( ) Ambiente

( ) Localização Geográfica

13. Em referência aos conceitos geográficos apreendidos durante o curso de licenciatura em
Geografia, que conceitos tiveram maior relação com a Geografia Escolar? Você pode marcar
enumerando mais de uma alternativa que julgar necessário por ordem de importância.

( ) Lugar

( ) Paisagem
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( ) Região

( ) Natureza

( ) Sociedade

( ) Espaço Geográfico

( ) Território

( ) Ambiente

( ) Localização Geográfica

14. Em referência aos conteúdos apreendidos durante o curso de licenciatura em Geografia,
anote em ordem de importância:

Conteúdos que vocêmais
gostou de estudar:

Conteúdos que teve pouca
formação:

Conteúdos que você
obteve mais dificuldade:

Justifique Justifique Justifique

15. Do ponto de vista da preparação para o exercício da profissão docente, o que você acha do
curso de Geografia? Ou melhor, você considera que sua formação inicial preparou você para
tornar-se professor (a) de Geografia? Você pode marcar enumerando mais de uma alternativa
que julgar necessário por ordem de importância.

( ) Foi um bom curso que muito bem me preparou para exercício da docência
( ) Foi um curso fraco em que o preparo para ser professor foi insuficiente
( ) Foi um curso razoável, mas me sinto bem preparado para o exercício da docência
( ) Foi um bom curso, mas considero que tenho pouquíssimo preparo
( ) Foi um bom curso, mas considero que estou mais ou menos preparado

( ) Foi um ótimo curso, portanto não precisa de nenhuma modificação
( ) Foi um curso razoável no qual deveria sofrer grandes modificações para melhor formar o
futuro professor de Geografia
( ) Foi um bom curso, mas considero que deveria sofrer pequenas alterações para melhor atender
a realidade dos licenciandos

( ) Foi um curso fraco e que deveria ser inteiramente modificado
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16. Na sua concepção, qual foi o papel da formação inicial em relação a ser professor de
Geografia hoje?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

III- Atuação do professor iniciante

17. Em que momento de sua vida você percebeu que seria professor (a) de Geografia? Conte
como foi esse momento.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

18. Sobre sua atuação docente:
a) Escola onde trabalha____________________________________________________
b) Nível em que leciona___________________________________________________
c) Ano escolar __________________________________________________________
d) Disciplinas que ensina__________________________________________________
e) Carga horária de trabalho _______________________________________________
f) Anos de experiência docente com a disciplina Geografia ______________________
g) Em quantas instituições educacionais você leciona como professor (a) de Geografia?
______________________________________________________________________

19. Ao fim da graduação, em quanto tempo você ingressou na profissão?

( ) já estava trabalhando antes de concluir a graduação

( ) menos de 06 meses

( ) 06 a 11 meses

( ) 1 a 2 anos

( ) 2 a 3 anos

( ) 3 a 4 anos

( ) 4 a 5 anos

( ) 5 a 6 anos

( ) 6 a 7 anos

( ) mais de 7 anos
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20. Indique, em ordem de importância, as qualidades que lhe parecem mais necessárias a
um professor de Geografia:
( ) Curiosidade intelectual
( ) Paciência
( ) Conhecimento de técnicas e recursos pedagógicos
( ) Interesse pelos alunos e de suas experiências vividas
( ) Conhecimentos específicos, didáticos e pedagógicos de Geografia
( ) Interesse por questões educacionais e pelo ensino de Geografia
( ) Pontualidade. Assiduidade
( ) Capacidade para planejar e executar as aulas
( ) Controle sobre o comportamento dos alunos
( ) Boas atitudes e valores dentro e fora da escola
( ) Outra: ______________________________________________________________

21. Quais passos didáticos o seu plano de aula inclui? Você pode enumerar de acordo com a
sua estrutura didática seguida.
( ) Seleção do conteúdo
( ) Preparação e introdução do conteúdo
( ) Tratamento didático do conteúdo a ser trabalhado
( ) Recursos didáticos
( ) Seleção das expectativas de aprendizagem
( ) Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos
( ) Execução da aula
( ) Avaliação dos resultados escolares
( ) Aplicação de atividades
( ) Problematização
( ) Outros: _____________________________________________________________

22. Quais são ações previstas no dia a dia para o desenvolvimento das aulas de Geografia? Por
favor, enumere de acordo com a ocorrência das ações.
( ) Preparação e introdução do conteúdo
( ) Recapitulação do conteúdo da aula anterior
( ) Correção da tarefa de casa
( ) Inter-relação do conteúdo a ser trabalhado com os conhecimentos prévios ou cotidiano do
aluno
( ) Questões problematizadoras
( ) Tratamento didático do conteúdo
( ) Trabalho com os conceitos geográficos
( ) Trabalho com diferentes linguagens para o ensino da Geografia
( ) Comentário de assuntos atuais vinculados a mídia
( ) Visto nas atividades
( ) Outras: _____________________________________________________________
23. Entre as diferentes linguagens, quais são mais utilizadas por você nas aulas de Geografia?
Enumere em ordem de exploração.
( ) Mapas/Atlas
( ) Imagens/fotos
( ) Livro didático
( ) Literatura
( ) Música
( ) Internet
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( ) Charge
( ) Filmes/documentário
( ) Jogo virtual
( ) Dramatização
( ) Outras: _____________________________________________________________

24. Entre os seguintes aspectos do seu trabalho como professor (a) de Geografia quais você
considera ter mais dificuldade? Enumere em ordem de classificação.
( ) Preparar aulas interessantes para os alunos
( ) Relacionar o conteúdo das aulas com o cotidiano dos alunos
( ) Conseguir material específico para cada conteúdo a ser trabalhado
( ) Relacionar os objetivos aos conteúdos e metodologias das aulas
( ) Estabelecer sequência adequada para as aulas
( ) Encontrar bons livros didáticos
( ) Conseguir a atenção dos alunos e controlar a indisciplina em classe
( ) Elaborar provas e avaliações
( ) Ter tempo para trabalhar melhor as dificuldades dos alunos
( ) Relacionar os conteúdos geográficos com os das demais disciplinas
( ) Outros: _____________________________________________________________

Você terminou a pesquisa. Muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em
responder esse questionário.
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APÊNDICE C

ENTREVISTA ABERTA

PROFESSORES INICIANTES DE GEOGRAFIA: da formação inicial ao exercício da

prática docente

1- Tendo com referência os seus primeiros anos de profissão docente conte-me como foi e

tem sido suas expectativas, anseios, dificuldades, conquistas em lecionar Geografia na sala de

aula.

2- Como professor de Geografia pensando na sua prática docente eleja um conteúdo

geográfico que durante esses primeiros anos de carreira você mais gostou de trabalhar por

considerar que obteve um bom desenvolvimento das atividades propostas. Fale tudo do seu

trabalho de como foi ensinar esse conteúdo.

Elementos para nortear a ordem discursiva do professor entrevistado:

 Problematização

 Participação e envolvimento dos alunos

 Conhecimento do conteúdo

 Relação com a formação inicial

 Metodologias utilizadas

 Referencia ao cotidiano do aluno

 Propostas de atividades
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ANEXO A – ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA
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