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Vivem felizes, sim! 

Viva cobra fumano, 
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Em cada esquina uma saudade. 
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RESUMO 

 

 

 

 

Esta pesquisa busca analisar as práticas espaciais cotidianas dos professores de Geografia 

e a sua relação com a prática pedagógica na Educação Básica. E, mais especificamente: 

compreender as práticas espaciais cotidianas como importante dimensão dos 

conhecimentos geográficos docentes; descrever a percepção dos professores de Geografia 

sobre suas práticas espaciais cotidianas na cidade de Cuiabá; caracterizar a prática 

pedagógica dos professores no ensino de Geografia, enfatizando a abordagem à cidade de 

Cuiabá; analisar a interface entre as práticas espaciais cotidianas e a prática pedagógica 

no ensino de Geografia. O percurso metodológico está fundamentado na pesquisa 

qualitativa, no qual optou-se pela modalidade participante. Para tal, além da pesquisa 

bibliográfica, a coleta de dados foi realizada por meio dos instrumentos de observação da 

prática pedagógica; observação da prática pedagógica ao ensinar sobre a cidade de 

Cuiabá, narrativas das práticas espaciais cotidianas, entrevista coletiva e sequência 

didática. Para as análises dos dados, utilizou-se como referência a análise de conteúdo e 

a análise do discurso. Nas práticas espaciais cotidianas incidem os deslocamentos dos 

sujeitos para a realização da vida humana, apoiadas na articulação espaço-tempo, 

estabelecendo relações com o habitar na cidade, com o mundo do trabalho e com as 

atividades da vida privada. Constatou-se que as práticas espaciais cotidianas constituem 

na dimensão prática/empírica dos conhecimentos geográficos docentes, na medida em 

que percepção e representação são pares dialéticos na transformação dos conhecimentos 

práticos/empíricos em conhecimentos geográficos/científicos. Sendo assim, as 

ponderações desta pesquisa manifestam um esforço de ampliação do entendimento da 

sabedoria derivada da prática formulada por Shulman (2014). Destacando-se, também, 

que as práticas espaciais cotidianas se constituem em importantes referências para os 

encaminhamentos didáticos na prática pedagógica no ensino de Geografia.   

 

 

Palavras-chave: Práticas espaciais cotidianas. Prática pedagógica. Conhecimentos docentes. 

Ensino de Geografia. Cidade de Cuiabá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The aim of this research is to analyse the daily spatial practices of Geography teachers 

and its relationship with the pedagogical practice in Basic Education. More specifically: 

to understand the everyday spatial practices as an important dimension of geographical 

teaching knowledge; to describe the perception of Geography teachers about their daily 

spatial practices in the city of Cuiabá; to characterise the pedagogical practice of teachers 

in the teaching of Geography, emphasizing the approach to the city of Cuiabá; to analyse 

the interface between the daily spatial practices and the pedagogical practice in 

Geography teaching. The methodological path is based on qualitative research, in which 

the participant modality was chosen. To this end, in addition to bibliographic research, 

data collection was performed through instruments of pedagogical practice observation; 

observation of pedagogical practice when teaching about the city of Cuiabá, narratives of 

daily spatial practices, collectice interview and didactic sequence. For data analysis, 

content analysis and discourse analysis were uses as reference. In daily spatial practices, 

concerns the displacement of the individuals to the realization of human life, based on the 

space-time articulation, establishing  relationships with the dwelling in the city, with the 

world of work and with the activities of private life. It was found that daily spatial 

practices constitute the practical/empirical dimension of teaching geographic knowledge 

insofar as perception and representation are dialectical pairs in the transformation of 

practical/empirical knowledge into geographic/scientific knowledge. Thus, the 

weightings of this research show an effort to expand the understanding of wisdom derived 

from the practice formulated by Shulman (2014). It is also noteworthy that daily spatial 

practices are important references for didactic referrals in pedagogical practice in the 

teaching of Geography. 

 

 

Keywords: Daily spatial practices. Pedagogical practice. Teaching knowledge. Geography 

teaching. Cuiabá city. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

Esta investigación busca analizar las prácticas espaciales cotidianas de los profesores de 

Geografía y su relación con la práctica pedagógica en la Educación Básica. Y más 

específicamente: comprender las prácticas espaciales cotidianas como importante 

dimensión de los conocimientos geográficos docentes; describir la percepción de los 

profesores de Geografía sobre sus prácticas espaciales cotidianas en la ciudad de Cuiabá; 

caracterizar la práctica pedagógica de los profesores en la enseñanza de Geografía, 

enfatizando el abordaje a la ciudad de Cuiabá; analizar la interfaz entre las prácticas 

espaciales cotidianas y la práctica pedagógica en la enseñanza de Geografía. El recorrido 

metodológico está fundamentado en la investigación cualitativa, en la cual se optó por la 

modalidad participante. Para ello, además de la investigación bibliográfica, la 

recopilación de datos fue realizada por medio de los instrumentos de observación de la 

práctica pedagógica; observación de la práctica pedagógica al enseñar sobre la ciudad de 

Cuiabá, narrativas de las prácticas espaciales cotidianas, rueda de prensa y secuencia 

didáctica. Para el análisis de los datos se utilizó como referencia el análisis de contenido 

y el análisis del discurso. En las prácticas espaciales cotidianas inciden los 

desplazamientos de los sujetos para la realización de la vida humana, apoyadas en la 

articulación espacio-tiempo, estableciendo relaciones con el habitar en la ciudad, con el 

mundo del trabajo y con las actividades de la vida privada. Se constató que las prácticas 

espaciales cotidianas constituyen en la dimensión práctica/empírica de los conocimientos 

geográficos docentes, en la medida en que percepción y representación son pares 

dialécticos en la transformación de los conocimientos prácticos/empíricos en 

conocimientos geográficos/científicos. Por lo tanto, las ponderaciones de esta 

investigación manifiestan un esfuerzo por ampliar la comprensión de la sabiduría 

derivada de la práctica formulada por Shulman (2014). Destacando, además, que las 

prácticas espaciales cotidianas constituyen en importantes referencias para los 

encaminamientos didácticos en la práctica pedagógica en la enseñanza de Geografía. 

 

 

Palabras clave: Prácticas espaciales cotidianas. Práctica pedagógica. Conocimientos 

docentes. Enseñanza de Geografía. Ciudad de Cuiabá 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa investiga as práticas espaciais cotidianas do professor de Geografia, 

como elementos dos conhecimentos docentes, e a sua relação com a prática pedagógica 

na Educação Básica. A proposta de uma pesquisa que envolve conhecimentos docentes e 

práticas pedagógicas deve ter em conta que o processo formativo é um caminho longo e 

repleto de curvas, que merece um olhar atento e generoso para as sinuosidades. Nessa 

jornada, os caminhantes não percorrem uma única direção, pois cada ação realizada e 

atividade desempenhada representam as curvas desse caminho. 

A temática que constitui esta tese surgiu de algumas inquietações provocadas 

pelos entrecruzamento de leituras sobre os conhecimentos docentes, ensino de Geografia, 

ensino de cidade, e também pela minha experiência como professora. Algumas dessas 

leituras foram promovidas pela disciplina “Formação de Professores em Geografia” 

ministrada pelas professoras Míriam Aparecida Bueno, Lucineide Mendes Pires e 

Cristina Costa Leite e pelo Núcleo de Pesquisa em Ensino de Cidade – NUPEC, vinculado 

ao Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Geográfica – LEPEG1.  

Nos textos sobre conhecimentos docentes, constatei que autores como Tardif 

(2011), Pimenta (2012), Gauthier [et. al.] (1998) e Shulmam (2014), cada um ao seu 

modo, discorriam sobre os conhecimentos teóricos e práticos construídos, 

exclusivamente, nos contextos da formação acadêmica e na prática da docência. 

Considerando que nesta pesquisa se trata de professores de Geografia, cujo objeto de 

estudo se constitui na/da relação natureza-sociedade no processo de produção e 

reprodução do espaço, entendo que os conhecimentos construídos no campo da prática 

ultrapassam os limites da sala de aula. Nesse sentido, dialoga-se com Cavalcanti (2012) 

quando afirma que as experiências vividas pelo professor, além dos muros da escola, 

também fazem parte de seus conhecimentos e são mobilizados na prática pedagógica. 

Nas discussões sobre ensino de Geografia há um consenso de que o lugar de 

vivência do aluno é uma importante e necessária referência para ensinar, tal como 

defendem Callai (2000; 2009) e Cavalcanti (2008; 2010). Igualmente, considerando o 

professor como sujeito histórico e geograficamente situado, é coerente o entendimento de 

                                                           
1 O LEPEG tem como objetivo fornecer apoio a estudantes e professores do IESA/UFG e de outras 

instituições de ensino básico e superior do estado de Goiás para o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

relativas ao ensino de Geografia. 
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que a prática pedagógica é também uma prática social realizada por sujeitos, individuais 

e coletivos, cujas ações são tomadas por crenças, valores, emoções e significados que 

ressoam da vida em sociedade, por extensão, da vivência do/no lugar. 

Nesse sentido, constatei a necessidade de analisar, a partir práticas espaciais 

cotidianas, o espaço percebido e vivido pelos professores de Geografia na cidade de 

Cuiabá, estabelecendo uma relação com as práticas pedagógicas. Para compreender a 

interação adotei a cidade como referência para a pesquisa por alguns motivos: 1) por ser 

um conteúdo de ensino, por ser, também, 2) o espaço de reprodução da vida cotidiana 

para a maioria das pessoas, 3) por ser expressão da complexidade e da diversidade da 

sociedade contemporânea. E a opção pela cidade de Cuiabá, além de ser o meu lugar de 

vivência, há a necessidade de compreender como esta é abordada pelos professores na 

educação básica, visto que são poucas as pesquisas que investigam a referida cidade no 

ensino de Geografia. 

A cidade, portanto, como um conjunto de lugares de reprodução da vida (material 

e simbólica), deve ser entendida para além da sua forma física, concreta, observando seu 

tempo histórico e os conteúdos sociais (CARLOS, 2007b). Na perspectiva de conteúdo 

da Geografia Escolar, a temática cidade pode viabilizar um projeto educativo que 

proporcione que os temas e conteúdos estabeleçam conexão com a vida cotidiana e 

formação para a cidadania.  

Nas práticas espaciais incidem os deslocamentos dos sujeitos para a realização da 

vida humana, apoiadas na articulação entre espaço-tempo, estabelecem relações com o 

habitar na cidade, com o mundo do trabalho e com as atividades da vida privada. As 

práticas espaciais cotidianas proporcionam aos sujeitos a dimensão do espaço percebido 

que, por sua vez, são mediadas por representações simbólicas decorrentes do espaço 

vivido. São, portanto, marcadas de objetividade e subjetividade, expressando a 

apropriação dos espaços urbanos e as relações estabelecidas com os lugares da cidade. 

As práticas espaciais cotidianas auxiliam na leitura da cidade, podendo refletir nas 

formulações das propostas para o ensino da temática. Entretanto, isso só pode ser 

averiguado com a análise das práticas pedagógicas dos professores de Geografia, o que 

justifica o interesse em investigá-las.  

A prática pedagógica se caracteriza pela intencionalidade da ação no atendimento 

das demandas e promoção das condições necessárias para a concretização da 

aprendizagem. Distingue-se da prática docente, que é toda e qualquer atividade 
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desenvolvida pelo professor, o que significa dizer que nem toda prática docente é 

pedagógica (FRANCO, 2006). Além disso, entendo prática pedagógica, na perspectiva 

da práxis (VÁZQUEZ, 1977), visto que a relação teoria e prática é essencial para a 

consciência da ação na busca de transformar a realidade cognitiva e social dos alunos. 

Desse modo, a atividade do professor é práxis quando é realizada tendo em vista o alcance 

de determinados resultados. 

A prática pedagógica é, ao mesmo tempo, uma expressão e fonte dos 

conhecimentos docentes, pois nas situações concretas de ensino-aprendizagem os 

professores se apropriam dos conhecimentos, reproduzem alguns, descartam e 

reformulam outros. Nesse movimento, produzem novos conhecimentos a partir do 

cotidiano da sala de aula, cujos alicerces estão firmados na relação de interdependência 

entre teoria e prática.  

O interesse pelas práticas pedagógicas decorre, também, das minhas experiências 

como professora da educação básica e do ensino superior. Comecei a trabalhar como 

professora antes mesmo de concluir a licenciatura em Geografia, iniciei atuando como 

professora na educação infantil, em uma escola da rede privada, o que me impôs muitos 

desafios para o início de carreira. Mas, ao mesmo tempo, me proporcionou aprendizados 

enormes sobre as minhas práticas, docente e pedagógica. Por vezes, me deparei com 

situações nas quais eu não estava preparada para lidar, sendo que o apoio e ensinamentos 

da coordenação pedagógica e dos colegas mais experientes foram fundamentais. Alguns 

daqueles aprendizados, ainda hoje, são referências para minha prática docente, 

especialmente, os que subsidiam o planejamento de aulas. 

As experiências seguintes, no âmbito da docência, vivenciadas no ensino 

fundamental, séries iniciais e séries finais, ensino médio e agora no ensino superior foram 

e são igualmente desafiadoras e enriquecedoras para meu processo formativo. Hoje, 

analisando minha trajetória como professora, percebo que sempre dispensei atenção à 

minha prática pedagógica, pois sempre pondero que o conteúdo ensinado deve, de alguma 

forma, ser aprendido pelos alunos. Além disso, tenho consciência da influência que 

desempenham os professores na formação dos alunos e dos sujeitos, por isso, sempre 

procurei desenvolver práticas pedagógicas que propiciassem reflexões mais amplas sobre 

a relação sociedade e natureza e a espacialidade contemporânea dos fenômenos, buscando 

a formação de sujeitos autônomos e críticos para vida em sociedade e o desenvolvimento 

do pensamento geográfico. 
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Este exercício de contextualização da pesquisa indica uma problemática de ordem 

prática, pois envolve a prática espacial cotidiana como dimensão dos conhecimentos 

docentes sobre a cidade e sua relação com a prática pedagógica ao ensinar sobre a referida 

temática. Com base nessa premissa, algumas questões que alimentam esta tese são 

elencadas: As práticas espaciais têm se constituído em uma dimensão dos conhecimentos 

geográficos docentes? Quais conhecimentos os professores de Geografia têm construído 

no âmbito das práticas espaciais cotidianas? Que práticas espaciais cotidianas do 

professor de Geografia são referências em sua prática pedagógica ao ensinar a cidade? 

Como e quais aspectos da cidade de Cuiabá são abordados nas práticas pedagógicas? 

Quais são as contribuições das práticas espaciais cotidianas para ensinar Geografia?  

Tendo em vista essas questões, delineia-se a seguinte tese: de que a tomada de 

consciência das práticas espaciais cotidianas, como uma dimensão dos conhecimentos 

geográficos docente, auxilia no desenvolvimento de práticas pedagógicas que articulam 

a significação dos conteúdos da Geografia à vida cotidiana dos alunos. 

Considerando a tese, delineou-se o objetivo geral: analisar as práticas espaciais 

cotidianas do professor Geografia e suas relações com a prática pedagógica na educação 

básica. Como objetivos específicos, estabeleceu-se: 

- Compreender a prática espacial cotidiana como uma importante dimensão dos 

conhecimentos geográficos docentes; 

- Descrever a percepção dos professores de Geografia sobre suas práticas 

espaciais cotidianas na cidade de Cuiabá; 

- Caracterizar a prática pedagógica dos professores no ensino de Geografia, 

enfatizando a abordagem à cidade de Cuiabá; 

- Analisar a interface entre as práticas espaciais cotidianas e a prática pedagógica 

no ensino de Geografia. 

Esta pesquisa justifica-se por buscar compreender a dimensão prática dos 

conhecimentos geográficos docentes, partindo do pressuposto de que a cidade percebida 

e vivida pelos professores permite a reflexão sobre o processo de produção do espaço e 

reprodução da vida cotidiana. Destaca-se, assim, as práticas espaciais cotidianas como 

importantes referências para os encaminhamentos da prática pedagógica no ensino de 

Geografia, especialmente na abordagem da temática cidade. Configura-se, portanto, um 

esforço para a ampliação do entendimento da sabedoria derivada da prática formulada por 

Shulman (2014), por entender que os conhecimentos docentes não abarcam, 
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exclusivamente, os conhecimentos oriundos dos processos formativos e práticos, estes 

restritos à sala de aula, abrangem, também, conhecimentos formulados nos espaços de 

vivência. 

Nesse sentido, a relação teoria e prática orienta as formulações desta pesquisa, 

buscando avançar na produção de conhecimento e reformulando, sempre que necessário, 

as ações desse processo com o respaldo das referências teóricas. Para tal, o percurso 

teórico-metodológico desta tese fundamenta-se no método dialético. Segundo Japiassú e 

Marcondes (2001, p. 130) “o método dialético é aquele que procede pela refutação das 

opiniões do senso comum, levando-as à contradição para chegar então à verdade, fruto da 

razão”. Portanto, o trabalho com as contradições sociais propicia uma maior 

entendimento da realidade.  

Abbagnano (2007, p. 269), por sua vez, define a dialética do seguinte modo:  

 

Dialética é o processo em que há um adversário a ser combatido ou uma tese a 

ser refutada, e que supõe, portanto, dois protagonistas ou duas teses em 

conflito; ou então que é um processo resultante do conflito ou da oposição entre 

dois princípios, dois momentos ou duas atividades quaisquer.  
 

Ao entender o método dialético como um processo, significa que o procedimento 

se constrói na prática entre a relação sujeito e objeto. Tal conexão entre sujeito e objeto 

se dá de maneira articulada independentemente, não ocorrendo a soberania de nenhum 

deles, “o sujeito se constrói e se transforma vis-à-vis o objeto e vice-versa” (SPOSITO, 

2004, p. 46).  

Para Frigotto (2000, p. 73), a dialética materialista histórica caracteriza-se como 

uma postura, um método e como práxis. Enquanto postura, é marcada pelos pressupostos 

do materialismo histórico, expressando, portanto, as concepções de mundo. Como um 

método de análise, “permite uma apreensão radical (que vai à raiz) da realidade”, 

enquanto práxis, ou seja, unidade entre teoria e prática, prima pela “busca da 

transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento da realidade histórica”. 

Na qualidade de postura e concepção de mundo, a dialética implica a 

subjetividade, há diferentes interpretações da realidade objetiva e elas estão ligadas ao 

modo humano de produção social de sua existência marcada por relações contraditórias. 

Enquanto método de análise não se constitui em uma ferramenta neutra, asséptica, uma 

vez que se está vinculado à percepção de mundo do sujeito. Frigotto (2000, p. 77) assevera 

que a postura é anterior ao método, este, por sua vez, “constitui-se numa espécie de 
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mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e 

transformação dos fenômenos sociais”. 

O autor afirma, ainda, que a dialética é uma propriedade da realidade e não do 

pensamento, entretanto ela não se manifesta imediatamente ao homem, compreendê-la 

demanda certo esforço, um processo de apropriação teórica, chamado por Kosik (1976 

apud FRIGOTTO, 2000, p.79-80) de détour. 

 

Esse détour implica necessariamente ter como ponto de partida os fatos 

empíricos que nos são dados pela realidade. Implica, em segundo lugar, 

superar as impressões primeiras, as representações fenomênicas destes fatos 

empíricos e ascender ao seu âmago, às suas leis fundamentais. O ponto de 

chegada será não mais as representações primeiras do empírico ponto de 

partida, mas o concreto pensado. Essa trajetória demanda do homem, enquanto 

ser cognoscente, um esforço e um trabalho de apropriação, organização e 

exposição dos fatos. 

 

O método dialético estimula uma visão crítica do pesquisador sobre a realidade, 

principalmente quando começa a se questionar sobre o que há além da aparência dos 

fenômenos. Trabalhar com o método dialético é buscar respostas para as situações e 

problemas sociais dados como naturais, quando na verdade foram naturalizados para 

atender aos interesses da classe dominante.  

A dialética materialista enquanto práxis envolve a “crítica e o conhecimento 

crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no plano do 

conhecimento e no plano histórico-social” (FRIGOTTO, 2000, p. 81).  Nesse sentido, 

teoria e ação são unidades indissociáveis no processo de conhecimento, portanto, o 

conhecimento se constrói na e pela práxis.  

A atividade prática dos sujeitos historicamente concretos constitui-se em 

fundamento e limite do processo de desenvolvimento do conhecimento (FRIGOTTO, 

2000). Esta compreensão oferece respaldo para entender as práticas espaciais cotidianas 

dos professores, que também são práticas sociais. Ambas se configuram dimensão do 

conhecimento docente, na medida em que são elementos para pensar o espaço geográfico 

e a realidade econômica e social em que estão inseridos os sujeitos. 

No âmbito das pesquisas dialéticas, Gamboa (2000, p. 103-104) indica que: 

 

A educação é vista como uma prática nas formações sociais e resulta de suas 

determinações econômicas, sociais e políticas, faz parte da superestrutura e, 

junto com outras instâncias culturais, atua na reprodução da ideologia 

dominante. Numa outra versão a educação também é espaço da reprodução das 
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contradições que dinamizam as mudanças e possibilitam a gestação de novas 

formações sociais. 

 

Compartilha-se, portanto, da ideia de educação como uma possiblidade de romper 

com as estruturas dominantes, na qual é possível estimular a conscientização dos docentes 

sobre as transformações sociais que podem ser realizadas nos ambientes de trabalho em 

que atuam. Nesse sentido, considera-se importante identificar os conhecimentos docentes 

formulados no âmbito de sua vida cotidiana, ampliando assim a compreensão de suas 

fontes e sua influência na prática pedagógica. 

Na busca por romper as estruturas dominantes, Straforini (2018, p.192, grifo meu), 

em uma perspectiva diferente, afirma que “a Geografia escolar é uma prática espacial 

de significação discursiva, que produz visões de mundo a partir daquilo que seleciona (os 

conceitos e os conteúdos) e de como ensina esses conteúdos (metodologias de ensino)”. 

Portanto, para o autor, o ensino de Geografia ao mesmo tempo que é um discurso de 

mundo, é do mesmo modo uma prática espacial. 

Straforini (2018), ao conceber o ensino de Geografia como uma prática espacial 

de significação discursiva, fundamentado no conceito de práticas espaciais insurgentes2 

e na teoria do discurso3, declara que a função da Geografia escolar extrapola o dever com 

o desenvolvimento do conhecimento geográfico e compreensão da espacialidade do 

fenômeno pelos alunos: 

 

O papel da Geografia escolar não é encontrar ou anunciar uma emancipação 

do sujeito exclusivamente por dentro da própria disciplina, mas utilizá-la como 

uma prática espacial de atuação nesse espaço de disputas de sentidos 

discursivos, acreditando que a hegemonia é sempre provisória e precária e que 

práticas espaciais insurgentes podem apresentar outra condição para existência 

humana (STRAFORINI, 2018, p. 192) 

 

Acredita-se que essa concepção da Geografia escolar como prática espacial 

discursiva também pode ser estendida à Geografia acadêmica, sobretudo as pesquisas que 

investigam os processos de ensino e aprendizagem, conceitos e conteúdos, conhecimento 

geográfico, metodologia e didática, práticas docentes e pedagógicas, conhecimentos 

docentes, formação de professores, entre outros. De modo específico, cada um desses 

                                                           
2 SOUZA, M. L. de. Práticas espaciais. In: ___. Os conceitos fundamentais da Pesquisa Sócio-espacial. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013. p.235-60. 
3 LACLAU, E. Emancipação e diferença. Rio de Janeiro: Eduerj, 2011. 
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temas/objetos de pesquisa estão alicerçados em um processo de significação e 

ressignificação da Geografia, acadêmica e escolar, por meio do discurso. 

A prática espacial de significação discursiva desta pesquisa fundamenta-se no 

entendimento de que as práticas espaciais cotidianas dos professores de Geografia 

integram, também, a dimensão prática-empírica dos conhecimentos docentes, os quais 

são forjados e construídos no contexto de suas vivências na cidade.  

Tal como exposto, o trajeto metodológico desta tese tem seus alicerces na 

pesquisa qualitativa. As pesquisas desse tipo possuem uma tradição compreensiva e 

interpretativa, pois seus pressupostos consideram que “as pessoas agem em função de 

suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um 

sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser 

desvelado” (ALVES-MAZZOTII; GEWANDSZNAJDER, 2002, p.131). 

Na pesquisa qualitativa, há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

uma interdepêndencia viva entre o sujeito e objeto, o que lhe confere identidade. Isso 

exige do sujeito (pesquisador) uma postura interpretativa, geralmente, realizada mediante 

conflitos e tensões internas (RAMIRES; PESSÔA, 2003). Os autores mencionados 

apontam ainda que o pesquisador, neste tipo de pesquisa, está mais preocupado com os 

processos, e não apenas com os resultados. O grande destaque é conferido à interpretação 

do significado das ações sociais, pois se esforça em retratar as perspectivas dos 

participantes. 

A pesquisa qualitativa requer “uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados vísiveis e 

latentes que somente serão perceptíveis a uma atenção sensível” (CHIZZOTTI, 2006, p. 

28). Há, portanto, uma interação entre o pesquisador e o grupo envolvido na pesquisa que 

deve ser orientada para a troca de conhecimentos, de dúvidas, de desafios e da elaboração 

de novos conhecimentos no campo científico em questão. 

Sendo assim, optou-se pela modalidade de pesquisa participante, corroborando 

com a perspectiva de que a produção de conhecimento acontece através da participação 

dos sujeitos envolvidos. Na pesquisa participativa, a produção do conhecimento adquire 

uma importância política, tanto o saber pensar quanto as ações buscam, por meio da ótica 

dos sujeitos da pesquisa, a construção de uma autonomia histórica (DEMO, 2008).  Tal 

abordagem tem um princípio educativo bastante forte que implica no desenvolvimento de 



26 

 

consciência crítica pelos sujeitos para que sejam capazes de buscar a transformação da 

realidade.  

A presente pesquisa foi realizada em três etapas. Primeiramente realizou-se a 

revisão de literatura, a qual possibilitou definir os referenciais teóricos para os conceitos 

estruturantes da pesquisa, tais como: ensino de Geografia (CALLAI, 2000, 2009;  

CAVALCANTI, 2008, 2010, 2012; CASTELLAR, 2011; COUTO, 2010; MORAIS, 

2013; PASSINI , 2012, 2015; e RICHTER et. al., 2010), conhecimentos docentes 

(SHULMAN, 2014; LOPES, 2010; CAVALCANTI, 2012); práticas espaciais 

cotidianas (LEFEBVRE, 2000; CARLOS, 2007, LACOSTE, 1988; CORRÊA, 2007, 

2011; SOUZA, 2015); práticas pedagógicas (FRANCO, 2016, CALDEIRA e ZAIDAN, 

2010, VÁZQUEZ, 1977); cidade (CARLOS, 2000), ensino de cidade (ALDEROQUI, 

2006a, 2006b), (CAVALCANTI, 2008, 2013, 2014), (GURECICH e CASO, 2011).  

Na segunda etapa do percurso, deu-se início à pesquisa empírica4 com professores 

de Geografia de escolas públicas da cidade de Cuiabá. Inicialmente, contatou-se a 

Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (SEDUC-MT) para anuência da 

pesquisa nas escolas da rede pública estadual e, em seguida, submeteu-se o projeto ao 

Comitê de Ética. Após a aprovação, procurou-se três escolas da rede pública estadual. 

Destas, duas autorizaram a comunicação com os professores e a realização da pesquisa, 

nas quais cinco professores se dispuseram a participar da pesquisa, sendo dois professores 

do Ensino Fundamental, anos finais, e três do Ensino Médio.  

A seleção dos professores baseou-se nos seguintes critérios: licenciados em 

Geografia e em atuação em sala de aula. A diversidade é a característica principal dos 

sujeitos desta pesquisa, pois, são professores com diferentes níveis de formação e tempo 

de experiência profissional. Para preservar suas identidades, eles foram nomeados por 

meio das seguintes letras: A, B, C, D e E. 

Para a coleta de dados foram utilizadas as seguintes técnicas: observação da 

prática pedagógica; observação da prática pedagógica ao ensinar sobre a cidade de 

Cuiabá, narrativas das práticas espaciais cotidianas, entrevista coletiva e sequência 

didática. Para as observações da prática pedagógica, realizadas no decurso de outubro 

de 2017, elaborou-se um roteiro com pontos de interesse para a tese, tais como: situações 

de ensino e aprendizagem; a prática pedagógica com o conteúdo ensinado, o ensino de 

cidades e a cidade de Cuiabá como referência nas aulas de Geografia; práticas espaciais 

                                                           
4 Essa parte da pesquisa se efetivou somente após o aval do CEP/UFG. 
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cotidianas do professor e práticas espaciais cotidianas dos alunos. Nesta etapa, 

identificou-se os professores, cujas práticas pedagógicas apresentavam os elementos mais 

próximos dos referenciais teórico-metodológicos elencados, para prosseguir na pesquisa. 

Desse modo, a observação da prática pedagógica, além de um instrumento de pesquisa, 

constituiu-se, também, em um critério de seleção dos professores para as etapas seguintes, 

cujos os selecionados foram os Professores D e E.  

Posteriormente, com o intutito de identificar como a cidade, e especialmente 

Cuiabá, é abordada nas práticas pedagógicas, solicitou-se aos professores que 

preparassem uma aula tendo como requisito a temática em questão. As observações das 

práticas pedagógicas sobre a cidade de Cuiabá, considerando os pontos de interesses 

supracitados, foram realizadas no mês de novembro de 2018. O Professor D ministrou 

quatro aulas e o Professor E três aulas,  totalizando sete aulas neste instrumento. 

O terceiro instrumento, denominado “narrativas das práticas espaciais 

cotidianas”, foi aplicado em fevereiro de 2019. Para a sua elaboração, utilizou-se como 

referência Couto (2017) que sintetiza com clareza o processo de formulação de 

conhecimento no contexto das práticas espaciais: 

 

Esta transformação das práticas em saberes e em ciência tem o mesmo 

significado da passagem da percepção e do saber do espaço vivido, ao discurso 

teórico do conceito. Neste processo, a percepção expressa diferentes escalas 

geográficas, na medida em que o espaço vivido é percebido como uma 

combinação de lugares (residência, escola, local de trabalho, etc), que são 

articulados em redes; cuja consequência pode ser a transformação da 

percepção das coisas singulares, em explicação da estrutura de suas relações 

universais (e vice-versa). Isto significa viver, ver, perceber e pensar o espaço 

de modo integrado (COUTO, 2017, p.14, grifos meus).  

 

Nesse sentido, o espaço vivido (lugar) e as práticas espaciais (ir e vir, morar, 

trabalhar, estudar e o divertir) proporcionam a percepção das formas, a concepção das 

relações e das conexões entre os espaços de realização da vida cotidiana. Realizou-se as 

narrativas em dois momentos. Primeiro, solicitou-se aos professores que trouxessem duas 

fotografias que representassem aspectos significativos (formas) dos locais em que 

realizam as atividades cotidianas (trajetos cotidianos; moradia/bairro, trabalho/entorno, 

estudos e lazer e diversão); e também que descrevessem as relações que estabelecem com 

pessoas ou grupos nos locais em que realizam as suas atividades cotidianas. 

Posteriormente, pediu-se a eles que descrevessem as conexões existentes entre suas 

atividades cotidianas. Para isso, sugeriu-se duas descrições/conexões (atividades e locais: 
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lazer e moradia, trabalho e estudo) e outras duas a critério deles. Os professores ficaram 

alguns dias com o instrumento para que pudessem responder com tranquilidade.  

A entrevista coletiva, o quarto instrumento da pesquisa, foi realizada em abril de 

2019 na escola onde os professores lecionavam. Para dispor de um ambiente tranquilo e 

reservado, ocupou-se a sala da direção da escola, na qual estavam presentes somente a 

pesquisadora e os dois docentes. A entrevista teve, aproximadamente, uma hora e vinte e 

dois minutos de duração, na qual os professores puderam expor suas ideias, opiniões, 

concepções a respeito dos temas aventados. Procurou-se intervir o mínimo possível e 

quando se fazia era para esclarecer dúvidas ou para buscar elementos que 

complementassem ou aprofundassem determinados tópicos das respostas. 

Para a entrevista coletiva foi elaborado um roteiro com questões que 

estabelecessem relações entre as práticas espaciais cotidianas, a cidade de Cuiabá e a 

prática pedagógica, a saber: 1) O que caracteriza a cidade de Cuiabá? 2) O que significa 

viver na cidade de Cuiabá? 3) Porque vocês escolheram o aspecto histórico de Cuiabá 

como ponto de partida para as aulas? Por que a relação entre clima e relevo aparece com 

mais frequência nas aulas? 4) Nas práticas pedagógicas, percebeu-se poucas conexões 

com as práticas espaciais cotidianas. Isso acontece sempre? Por que isso acontece?5 5) Há 

elementos da vida cotidiana que podem estabelecer conexões com as práticas 

pedagógicas?  

Sobre esse roteiro, vale ressaltar dois pontos: primeiro, as questões foram 

elaboradas com base nas observações das aulas (geral e específica) e nas respostas das 

narrativas das práticas espaciais e, segundo, as perguntas números quatro e cinco não 

foram feitas durante a entrevista coletiva, porque considerou-se que elas já haviam sido 

abordadas e respondidas nas das questões anteriores.  

O último instrumento aplicado foi o planejamento de uma sequência didática, 

este foi idealizado no decurso da coleta de dados e de suas análises parciais. Constatou-

se que os professores não estabeleciam muitas conexões entre as práticas pedagógicas e 

suas práticas cotidianas na cidade de Cuiabá. Então propôs-se o planejamento e realização 

de uma sequência didática, na qual procurou-se fazer uma relação mais incisiva e 

sistematizada das práticas espaciais cotidianas na abordagem do conteúdo geográfico 

indicado pelo professor.  

                                                           
5 É importante mencionar que no decorrer da entrevista coletiva, com base nos diálogos dos professores, 

houve uma mudança de percepção da pesquisadora, identificou-se que estas conexões nem sempre 

aparecem de maneira explícita na prática pedagógica. A questão perdeu o sentido e, por isso, foi retirada.  
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No entanto, uma questão que precisa ser esclarecida é o lapso de tempo entre a 

aplicação dos instrumentos de pesquisa. Na dinâmica da pesquisa, além do 

amadurecimento teórico da pesquisadora e da disponibilidade dos sujeitos da pesquisa, 

interferem também os acontecimentos da vida pessoal. A ideia inicial era de que a 

pesquisa empírica fosse desenvolvida no período de outubro de 2017 a novembro de 

2018. No entanto, conforme pôde ser observado na descrição da metodologia, neste 

último ano interrompeu-se a coleta dos dados por motivo de doença e falecimento do pai 

da pesquisadora. Os meses entre janeiro a junho de 2018 foram dedicados à assistência e 

cuidados a ele. A coleta dos dados só foi retomada no último trimestre do ano com a 

reorganização da pesquisa após a qualificação, que ocorreu em junho.  

Na última etapa procedeu-se a análise dos dados, utilizou-se como referência a 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2007, p. 38), ou seja:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/repecção (variáveis 

inferidas) destas mensagens.  

 

A técnica de análise de conteúdo, como explica Moraes (1999), pode ser aplicada 

em qualquer material originado de comunicação verbal ou não verbal, tais como: cartas, 

cartazes, jornais, revistas, informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, 

entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc.  

Portanto, a “análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2007, p. 44). No procedimento de análise 

de conteúdo, destacam-se as etapas da categorização, descrição e inferência como 

essenciais para desvelar o conteúdo e os conhecimentos explícitos e implícitos pelos 

professores nos instrumentos de pesquisa. 

Segundo Moraes (1999), a categorização é um procedimento de agrupar os dados 

considerando partes comuns existentes entre eles. Segundo Olebuenaga e Ispizúa (1989) 

apud Moraes (1999. s/p.), “o processo de categorização deve ser entendido em sua 

essência como um processo de redução de dados. As categorias representam o resultado 

de um esforço de síntese de uma comunicação, destacando neste processo seus aspectos 

mais importantes”.  
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A descrição consiste no primeiro momento de apresentação dos resultados da 

pesquisa desenvolvida. Moraes (1999, s/p) sugere que, para cada uma das categorias, seja 

“produzido um texto síntese em que se expresse o conjunto de significados presentes nas 

diversas unidades de análise incluídas em cada uma delas”. O autor indica que nesta etapa 

será possível perceber a validade da pesquisa e de seus resultados. 

A interpretação é o momento de buscar uma compreensão mais profunda e ampla 

do conteúdo das mensagens, por meio da inferência. Para Moraes (1999), a interpretação 

deve ir além dos conteúdos expressos pelos participantes, deve se ocupar também dos 

conteúdos latentes, sejam eles ocultados consciente ou inconscientemente pelos sujeitos. 

No entanto, a análise de conteúdo oferece algumas limitações para a compreensão 

das práticas espaciais cotidianas como dimensão dos conhecimentos docentes, pois, essa 

técnica não permite acessar os significados relacionados às práticas espaciais, bem como, 

aspectos ideológicos presentes nas falas os professores. Desse modo, buscou-se subsídios 

na análise do discurso para compreender os sentidos produzidos pelas falas dos sujeitos. 

Para Chizzotti (2006), a análise do discurso, na pesquisa, consiste em uma análise 

de um conjunto de ideias, de uma maneira de pensar ou, ainda, um corpo de 

conhecimentos expressos em uma comunicação verbal ou textual. O autor considera que 

“o discurso é a expressão de um sujeito no mundo que explicita sua identidade (quem 

sou, o que quero) e social (com quem estou) e expõe a ação primordial pela qual a 

constitui a realidade” (CHIZZOTTI, 2006, p. 121).  

Para proceder a análise do discurso, utilizou-se como referência as contribuições 

de Michel Pêcheux, cuja teoria versa sobre “a materialidade histórico linguística do 

discurso e como a ideologia se manifesta na linguagem” (ORLANDI, 2005, p. 10). Para 

Pêcheux, a identidade de um sujeito se constrói na interação social, os sentidos são 

constituídos no discurso:  

 

O sentido de uma palavra, expressão, proposição não existe em si mesmo (isto 

é, em relação transparente com a literalidade do significante), mas é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-

histórico em que palavras, expressões proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas) (PÊCHEUX, 1975, p. 144 apud BRANDÃO, 2004 p. 79).  

 

Portanto, no discurso estão implícitas as condições de produção e a filiação 

ideológica do sujeito, uma vez que “os indivíduos são 'interpelados' em sujeitos-falantes 

(em sujeito de seu discurso) pelas formações discursivas que representam na ‘linguagem’ 
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as formações ideológicas que lhes correspondem” (PÊCHEUX, 1975, p. 45 apud 

BRANDÃO, 2004, p. 79).  

Assim, os professores ao exporem sobre suas práticas espaciais cotidianas e a sua 

relação com a prática pedagógica, explicitaram suas concepções sobre ensino de 

Geografia, os conhecimentos formados no contexto dessas práticas e, principalmente, a 

perspectiva que consideram imprescindível para ensinar sobre a cidade de Cuiabá. A 

análise de conteúdo e a análise do discurso, portanto, possibilitaram, além de identificar 

a forma/escala das práticas espaciais cotidianas, uma reflexão sobre o conteúdo (relações 

e conexões) dessas práticas nas dimensões do espaço vivido e concebido. 

Tendo como referência os percursos teóricos e metodológicos explicitados, a tese 

estrutura-se em quatro capítulos, além da introdução e das considerações finais. No 

primeiro capítulo, intitulado “o ensino de geografia e suas dimensões com as práticas 

espaciais”, apresenta-se a problematização dos temas centrais da tese: a prática 

pedagógica no ensino de Geografia, os tipos e fontes dos conhecimentos docentes e a 

práticas espaciais cotidianas dos professores, alegando-se constituir uma importante 

dimensão do saber pensar o espaço. Desse modo, estabeleceu-se o movimento de ir e vir 

entre os espaços de moradia, trabalho, estudos e lazer como representativo da prática 

espacial e apresentou-se os primeiros resultados com base na dimensão do espaço 

percebido pelos professores. 

No segundo capítulo, denominado “a prática pedagógica do professor de 

geografia e as conexões com as práticas espaciais cotidianas”, realiza-se uma reflexão 

sobre a prática pedagógica, tendo como referência a concepção de práxis. Apresentam-se 

os dados das observações das práticas pedagógicas e suas conexões com as práticas 

espaciais cotidianas, apontando as concepções e os encaminhamentos didáticos expressos 

pelos docentes ao ensinarem sobre a cidade de Cuiabá. 

No terceiro capítulo, nomeado “a cidade de Cuiabá como referência nas práticas 

espaciais e pedagógicas”, discute-se sobre a cidade e o urbano na Geografia escolar, a 

caracterização da cidade de Cuiabá, cujas centralidades são os aspectos da vida cotidiana 

na metrópole. Descreve-se, ainda, a sequência didática elaborada em conjunto com um 

dos professores, tendo as práticas espaciais cotidianas como referência para ensinar 

Geografia. 

No quarto capítulo, intitulado “ensinar geografia: a dimensão entre 

conhecimento, didática e prática espacial cotidiana”, apresenta-se o processo de 
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construção do conhecimento sobre a relação entre práticas espaciais cotidianas, 

conhecimentos docentes e didática em Geografia. Assim, foi possível identificar o lugar 

das práticas espaciais cotidianas como conhecimento geográfico na sala de aula e na 

didática da Geografia, oportunizando apontar a metropolização do espaço em Cuiabá 

como uma proposta para a prática pedagógica. 

Nas considerações finais, procurou-se evidenciar, em conformidade com os 

objetivos formulados, as contribuições que esta investigação pode oferecer aos campos 

de pesquisas que se ocupam em compreender as práticas espaciais cotidianas e 

conhecimentos geográficos docentes. Por fim, são apontados alguns questionamentos que 

suscitam futuros encaminhamentos para pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 

 

O ENSINO DE GEOGRAFIA E SUAS DIMENSÕES COM AS PRÁTICAS 

ESPACIAIS 

 

 
É o humor de quem a olha que dá a forma à cidade de Zemrude. Quem passa 

assobiando, com o nariz empinado por causa do assobio, conhece-a de baixo 

para cima: parapeitos, cortinas ao vento, esguichos. Quem caminha com o 

queixo no peito, com as unhas fincadas nas palmas das mãos, cravará os olhos 

à altura do chão, dos córregos, das fossas, das redes de pesca, da papelada. 

Não se pode dizer que um aspecto da cidade seja mais verdadeiro do que o 

outro, porém ouve-se falar da Zemrude de cima sobretudo por parte de quem 

se recorda dela ao penetrar na Zemrude de baixo, percorrendo todos os dias 

as mesmas ruas e reencontrando de manhã o mau humor do dia anterior 

incrustado ao pé dos muros. Cedo ou tarde chega o dia em que abaixamos o 

olhar para os tubos dos beirais e não conseguimos mais distingui-los da 

calçada. O caso inverso não é impossível, mas é mais raro: por isso, 

continuamos a andar pelas ruas de Zemrude com os olhos que agora escavam 

até as adegas, os alicerces, os poços. 

 

 

Ítalo Calvino – As cidades invisíveis 

 

 

 

Neste capítulo discute-se as práticas espaciais cotidianas como uma dimensão dos 

conhecimentos geográficos docentes. Na primeira parte apresenta-se a problematização 

da pesquisa com base em algumas pesquisas acadêmicas sobre o ensino de Geografia e 

conhecimentos docentes. Prosseguiu-se com as discussões das referências teórico-

metodológicas consideradas fundamentais para uma prática pedagógica no ensino de 

Geografia, cujas intencionalidades sejam aprendizagens que viabilizam a compreensão 

da realidade contemporânea e o desenvolvimento do pensamento geográfico. Na segunda 

parte, avançou-se para a caracterização dos conhecimentos docentes que compõem o 

saber-fazer do professor, bem como suas fontes de aquisição, apontando para a 

importância da compreensão dos conhecimentos construídos na vivência da/na cidade. 

Na terceira parte, discorre-se sobre as práticas espaciais cotidianas na cidade no 

contexto da produção do espaço urbano e suas influências na apropriação dos lugares da 

cidade, e também, os conhecimentos construídos no âmbito da vivência e experiências 

citadinas. E, por fim, apresentou-se os resultados sobre a percepção dos professores de 



34 

 

Geografia sobre suas práticas espaciais cotidianas na cidade de Cuiabá, destacando seus 

deslocamentos, as relações e as conexões entre os lugares e as atividades estabelecidas 

por eles. Assim como no trecho do livro de Calvino (1990), a percepção da cidade varia 

conforme variam os sujeitos, pois isso tomou-se o cuidado de não dizer que um “aspecto 

da cidade seja mais verdadeiro do que o outro”, mas apenas percepções e visões 

diferentes sobre a cidade de Cuiabá. 

 

1.1 O ensino de Geografia na atualidade: pesquisas e referências para a prática 

pedagógica 

 

As discussões sobre as demandas do ensino de Geografia estão longe de 

esgotarem, sobretudo, pelas reformas curriculares colocadas em prática nos três últimos 

anos. O conturbado processo de constituição da nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) é alvo de críticas, pois, direciona para um currículo mínimo e padronizado 

pensado por agências e instituições financeiras do Brasil, com intento de satisfazer aos 

interesses do mercado editorial do livro didático e das avaliações institucionais da 

Educação Básica. No âmbito da Geografia, as críticas sinalizam a ausência de debate dos 

princípios teóricos e metodológicos da ciência geográfica em suas dimensões acadêmica 

e escolar, o que revela despreocupação com o desenvolvimento intelectual dos alunos e 

amadurecimento teórico-conceitual dos professores. 

A reforma do Ensino Médio, Lei nº 13.415/2017, institui o currículo flexível, 

cuja mudança concebe algumas disciplinas como dispensáveis, em detrimento da 

formação integral do aluno.  No “Novo Ensino Médio”, os alunos poderão escolher as 

disciplinas que lhes interessam para os seus itinerários formativos, com exceção das 

matérias de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática que continuam obrigatórias 

nos três anos do referido nível de ensino. Em razão disso, emerge outra questão 

igualmente preocupante, a formação docente por áreas de conhecimento, 

desconsiderando, assim, as especificidades das ciências parcelares. Um exemplo seria: 

nas Ciências Humanas agrupar Geografia, História, Sociologia e Filosofia, em 

substituição dos cursos de licenciaturas específicas. Esta breve explanação é apenas para 

citar algumas preocupações no âmbito do “novo” currículo. 



35 

 

Intrínseca às preocupações com o ensino de Geografia está a formação de 

professores, nesse sentido, vários pesquisadores tem dispensado atenção à formação 

inicial em Geografia, os estudos de Barbosa (2018), Cavalcanti (2012), Lopes (2010), 

Oliveira (2015) e Souza (2009) expõem algumas das demandas e fragilidades do processo 

formativo. Cavalcanti (2012), por exemplo, apresenta a formação contínua e 

autoformação; a indissociabilidade entre pesquisa e ensino; a integração entre teoria e 

prática; a formação e profissionalização críticas e o conhecimento integrado e 

interdisciplinar como princípios elementares para a formação profissional crítica. 

O princípio da formação contínua e autoformação permite compreender a 

formação como um processo incessante, pois a realidade social impõe atualmente uma 

série de desafios à educação escolar. É necessária uma formação profissional consistente 

que assegure ao professor conhecimento para ensinar os conteúdos, compreensão do 

processo histórico de produção do conhecimento, reconhecimento das contradições da 

sociedade contemporânea e entendimento do processo de aprendizagem dos alunos. Para 

Cavalcanti (2012), alguns aspectos merecem destaque, tais como: formação como um 

processo de autoformação; a necessidade de formação contínua; a formação crítico-

reflexiva e construção de identidade, devem compor o processo formativo para que 

propiciem aos professores meios para enfrentar esses desafios e desenvolver o trabalho 

docente com autoria. O princípio do ensino como pesquisa permite superar a visão de 

ensino como mera reprodução de conhecimento, pois, a pesquisa é entendida como um 

processo de ensino que possibilita ao aluno em formação pensar com autonomia e 

construir novas compreensões de mundo.  

O princípio da integração teoria e prática, para o ensino de Geografia, refere-se 

à necessidade de articular o saber com as práticas sociais, ou seja, de associar o saber 

geográfico com seu significado social (CAVALCANTI, 2012). Nos cursos de formação 

de professores, comumente, as disciplinas de conteúdo específico são consideradas 

teóricas e as disciplinas pedagógicas e de ensino são tidas como práticas. Dessa forma, os 

conteúdos específicos são ensinados sem articulação com os conteúdos pedagógicos, e 

estes, por sua vez, sem articulação com o exercício profissional do professor. A autora 

argumenta em favor da práxis como princípio para a formação docente, ou seja, uma 

formação direcionada para a atividade profissional teórico-prática, que requer uma 

reflexão teórica para as tomadas de decisões nas tarefas cotidianas.  
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No tocante à formação e profissionalização críticas, a proposta é de uma 

formação mais humanista. A autora salienta que a formação seja pensada para além das 

demandas do mercado de trabalho, que ela tenha como base as concepções de objetivos 

educacionais e que prepare os sujeitos, futuros professores, para a prática da cidadania e 

para a vida cultural (CAVALCANTI, 2012). Nesta perspectiva, a formação acadêmica 

articula-se à realidade prática por meio da integração entre as instituições formadoras e 

as escolas, com os órgãos reguladores da profissão e com os órgãos representativos da 

carreira docente, para se inteirar dos problemas e enfrentar os desafios da profissão. 

O princípio do conhecimento integrado e interdisciplinar propõe uma formação 

mais abrangente, que contraponha as limitações de uma formação fundamentada em 

saberes e conhecimentos parcelares, que prejudicam a compreensão e explicação da 

realidade em sua complexidade. Cavalcanti (2012) defende práticas interdisciplinares no 

ensino que implicam na integração efetiva das disciplinas trabalhadas e na abordagem 

transversal de certos temas de ensino. Mas, a autora adverte que esse princípio exige mais 

do que a prática da integração de disciplinas, é preciso adotar uma postura interdisciplinar 

perante a produção do conhecimento geográfico, já que a Geografia permite a leitura da 

realidade pela perspectiva da espacialidade, o que significa dizer que há outras leituras, 

sendo que a Geografia precisa dialogar com elas para compreender a totalidade e 

complexidade da realidade. 

A tese de Souza (2009) apresenta resultados importantes sobre o processo de 

construção do conhecimento do professor de Geografia em formação inicial, a partir do 

cenário de três universidades goianas. O autor identificou, nas instituições pesquisadas, 

práticas de formação de professores incompatíveis com o contexto atual e com o projeto 

pedagógico do curso. Dentre estas, a desvalorização da pesquisa, as práticas tradicionais 

e a didática desmotivadora configuram como entraves ao processo de formação de 

professores. Além disso, Souza (2009) constatou também que as noções empiristas e 

ideias gerais sobre os fenômenos geográficos são obstáculos epistemológicos que 

dificultam a construção de conhecimento, e a falta de mediação nos processos de 

aprendizagem é um obstáculo didático no desenvolvimento intelectual dos futuros 

professores.  

Ainda na perspectiva da construção dos conhecimentos docentes, destaca-se a tese 

de Lopes (2010), intitulada “O professor de Geografia e os saberes profissionais: o 

processo formativo e o desenvolvimento da profissionalidade”, realizada no município 
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de Maringá, no estado do Paraná. Em relação à formação inicial, o autor revela que os 

professores da educação básica apontam como um dos problemas a falta de organicidade 

entre os conhecimentos geográficos e os conhecimentos pedagógicos. Os professores 

afirmam que na graduação há a construção de conhecimentos geográficos, de método, de 

técnicas e teorias mais gerais da aprendizagem, apesar disso, não aprendem como ensinar 

Geografia. Lopes (2010) demonstra o esgotamento do modelo de formação e 

desenvolvimento da profissionalidade baseada na racionalidade técnica e o 

distanciamento entre o processo formativo e as atividades concretas que constituem a 

profissionalidade. Portanto, de certo modo, ainda persiste uma formação inicial que não 

dialoga com a realidade da sala de aula e com a prática da profissão. 

Lopes (2010) ainda faz importantes revelações sobre os conhecimentos 

construídos na prática profissional. O autor aponta que o conhecimento geográfico tem 

um papel importante no fortalecimento tanto da identidade da disciplina quanto da própria 

profissionalidade. Pois, constatou que os professores da pesquisa, por meio da 

organização e realização das práticas educativas, se apropriam e mobilizam os 

conhecimentos da ciência geográfica e conhecimentos interdisciplinares, o que lhes 

permite incorporar uma determinada tradição geográfica escolar. Desse modo, a 

sabedoria da prática tem uma função relevante na construção do conhecimento 

pedagógico geográfico, o que evidencia o desenvolvimento da profissionalidade docente 

(LOPES, 2010). 

A pesquisa desenvolvida por Barbosa (2018) investiga “A construção do 

conhecimento pedagógico do conteúdo sobre cidade na formação inicial do professor de 

Geografia em Santarém-PA”. Os sujeitos da pesquisa são alunos no curso de Licenciatura 

Integrada em História e Geografia na Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa, na 

cidade de Santarém, estado do Pará. O currículo integrado marca a especificidade do 

curso. Para a autora, o modelo de formação docente estudado dificulta a articulação entre 

conhecimento geográfico e pedagógico. No aspecto específico da construção do 

conhecimento pedagógico sobre a cidade, a autora identifica também a desarticulação 

entre a concepção trabalhada na disciplina de Geografia Urbana e seu sentido 

prático/didático no processo de formação inicial, o que debilita a elaboração da concepção 

de cidade pelos professores em formação inicial. Barbosa (2018) alerta para que os 

professores em formação desenvolvam o conhecimento pedagógico do conteúdo e o 

raciocínio pedagógico, é importante estarem presentes nas propostas do projeto 
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pedagógico de curso por se tratarem de conhecimentos e posturas necessárias à prática 

docente. 

 Outra pesquisa que também apresenta elementos pertinentes para pensar os 

conhecimentos docentes, no âmbito da prática, foi a realizada por Oliveira (2015) a 

respeito do pensamento teórico-conceitual sobre a Geografia escolar, cujo intuito foi 

verificar em que medida esse pensamento contribui para uma prática com autoria. A 

pesquisa tem como sujeitos da pesquisa professores de Geografia atuantes na educação 

básica da rede pública municipal da cidade de Goiânia. Na tese, a autora identifica que os 

professores concebem a Geografia escolar com base no conhecimento geográfico do 

aluno, conhecimento curricular da escola e conhecimento geográfico da metodologia do 

ensino. O tratamento didático do conteúdo é efetuado por meio do raciocínio da ação 

didática em Geografia, o qual permite aos professores a autoria de sua prática de ensino 

desde o planejamento até a realização do ensino, conforme explicita a autora: 

 

[...] ao mobilizar os conceitos gerais da Geografia escolar e o raciocínio da 

ação didática em Geografia, o professor coloca em ação seu pensamento 

teórico-conceitual da Geografia escolar e torna-se autor de seu trabalho, 

fazendo, desse modo, a impressão de sua própria leitura na Geografia ensinada, 

em detrimento da Geografia instituída no livro didático (OLIVEIRA, 2015, p. 

236). 

 

No entanto, a pesquisa de Oliveira (2015) evidencia ainda que a principal 

dificuldade dos professores para a prática docente autoral e autônoma é a superação da 

Geografia instituída no livro didático, que ainda hoje se organiza sob os princípios da 

Geografia regional francesa, ou seja, a concepção de região orienta os conteúdos de 

ensino e sua respectiva distribuição pelas séries. Portanto, o processo de formação, inicial 

e continuado, tem papel primordial na autoria da Geografia escolar e na autonomia da 

prática docente, pois oferecem instrumentos teórico-metodológicos para que professores 

atuem “na criação de sua prática de ensino desde o planejamento até a ação, tendo como 

elementos mediadores sua concepção de Geografia e as condições da Escola” 

(OLIVEIRA, 2015, p. 235). 

Os resultados dessas pesquisas revelam um descompasso entre as demandas da 

formação profissional crítica indicada por Cavalcanti e o processo de formação docente 

de fato realizado nas instituições pesquisadas. Embora estas pesquisas sejam sobre 

realidades específicas, seus resultados podem, muito bem, ultrapassar a escala do lugar e 

elucidar os impasses da formação de professores de Geografia no Brasil.  
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De modo geral, estes impasses da formação inicial resumem-se na fragilidade na 

construção dos conhecimentos específicos da Geografia, apontados por Souza (2009) e 

Barbosa (2018); e na desarticulação ou falta de organicidade entre teoria e prática, 

conforme mostram Lopes (2010) e Barbosa (2018); pois os conhecimentos específicos 

são construídos com base em discussões teóricas que nem sempre estabelecem relações 

com os conhecimentos pedagógicos e a respectiva prática pedagógica. O que, de certa 

maneira, atrapalha a reelaboração desse conhecimento acadêmico para a Geografia 

escolar.  

As pesquisas também revelam a importância dos conhecimentos que emergem da 

sabedoria da prática no desenvolvimento da profissionalidade do professor de Geografia 

(LOPES, 2010), e na autoria da prática docente (OLIVEIRA, 2015). Portanto, as 

estratégias empregadas pelos professores no planejamento e realização de suas práticas 

docentes têm contribuído para a construção, ampliação e reelaboração dos conhecimentos 

docentes que influenciam diretamente na prática pedagógica.  

Este cenário apresentado revela, por um lado, que os professores de Geografia 

encontrarão dificuldades na realização da prática pedagógica devido à desarticulação 

entre teoria e prática. Por outro lado, que a sabedoria da prática, conhecimento construído 

no âmbito da prática docente, tem um papel importante na continuidade do processo 

formativo dos professores e na reparação das lacunas da formação inicial.  Diante desse 

horizonte compreensivo, esta pesquisa tem como objeto de estudo a prática pedagógica 

do professor de Geografia, e suas práticas espaciais cotidianas como um elemento dos 

conhecimentos geográficos para ensinar Geografia. 

É importante salientar o entendimento de que o ensino de Geografia busca 

proporcionar a compreensão da espacialidade contemporânea. Esta manifesta-se de 

maneira bastante complexa em função do desenvolvimento do meio técnico-científico-

informacional, provocando mudanças acentuadas na sociedade e na sua relação com o 

espaço.  As sociedades tradicionais eram mais territorializadas e enraizadas, mais restritas 

à escala local. Já as sociedades modernas, com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e transportes, foram se tornando, com o passar do tempo, mais reticuladas 

e articuladas, alcançando a escala global.  

O processo de globalização acarreta consequências bastante diversas na economia, 

na política, no social e na cultura das sociedades, o que provoca mudanças na organização 

do espaço e incide diretamente na vida cotidiana das pessoas. É também um processo 
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contraditório e muitas vezes hegemônico, uma vez que muitos sujeitos e agentes sociais 

participam desse processo, contudo, muitos outros estão, em maior ou menor grau, 

excluídos dele.  

Observa-se, neste processo, uma intensificação da relação dialética local-global; 

maior intensidade e densidade da comunicação entre os diferentes agentes sociais; a 

vivência quase que simultânea de diferentes acontecimentos; maior rapidez nos 

deslocamentos em espaços mais ou menos amplos; adensamentos de pessoas nas cidades; 

padronização de um estilo de vida, muitas vezes relacionado ao modo de vida urbano ao 

mesmo tempo em que realça a diversidade cultural. Estes são alguns exemplos que 

caracterizam a espacialização contemporânea das sociedades. 

Isto impõe algumas necessidades e desafios à prática pedagógica no ensino de 

Geografia, na perspectiva de fornecer aos alunos elementos que viabilizem o 

entendimento da espacialidade contemporânea e de sua relação com a vida cotidiana. Por 

isso, o ensino de Geografia “deve propiciar ao aluno a compreensão do espaço geográfico 

na sua concretude, e nas suas contradições” (CAVALCANTI, 2013, p. 20). Além disso, 

é importante também que os alunos compreendam o alcance e o sentido de suas práticas 

espaciais no contexto das relações sociais de produção do espaço. 

Para isso, é fundamental que o professor de Geografia possa contar com um 

conhecimento e um referencial geográficos e pedagógicos consistentes para o ensino de 

Geografia. Em razão disso, elencam-se referencias para as práticas pedagógicas no ensino 

de Geografia que, do ponto de vista desta tese, são imprescindíveis no processo de ensino 

e aprendizagem com vista à formação de sujeitos conscientes do mundo em que vivem. 

Estes referenciais estão embasados nas contribuições de Callai (2000, 2009) Cavalcanti 

(2008, 2010, 2012), Castellar (2011), Couto (2010), Moraes (2013), Passini (2012, 2015) 

e Richter et. al. (2010). 

Destacam-se como importantes contribuições dos referidos autores: a formação 

de conceitos geográficos como instrumentalizadores do pensamento geográfico; a 

problematização das práticas e dos saberes espaciais no processo de construção do 

conhecimento geográfico; o lugar como referência para compreender o mundo; a 

linguagem cartográfica para leitura e representação da realidade espacial; a abordagem 

crítica das temáticas físico-naturais e a formação para a cidadania. Tratar-se-á estas 

contribuições como dimensões que referenciam a prática pedagógica do professor de 

Geografia e, por sua vez, para ensinar também a temática sobre a cidade e o urbano.  
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O ensino de Geografia, na perspectiva da formação de conceitos, consiste em 

trabalhar os conteúdos de maneira que os alunos possam construir seus conhecimentos. 

Portanto, não se trata de ensinar os conceitos prontos da Geografia, mas de ensiná-los 

como instrumentos capazes de proporcionar aos alunos o desenvolvimento do 

pensamento geográfico.  

Esta proposta está assentada na perspectiva construtivista, a qual considera “o 

ensino como um processo de construção de conhecimento e o aluno como sujeito ativo 

desse processo”. A construção de conhecimento é o resultado de atividades de ensino que 

propiciam a interação do aluno com os objetos de conhecimento (CAVALCANTI, 2012, 

p. 40). 

Essa concepção de ensino está fundamentada na teoria histórico-cultural de Lev 

Semenovich Vigotski, que explica os processos psíquicos do desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem. A aprendizagem e o desenvolvimento, como fenômenos 

humanos, são mediados simbolicamente pelo signo, ou seja, a palavra. Destarte, o 

desenvolvimento dos processos intelectuais superiores não resulta unicamente dos 

processos biológicos, mas do desenvolvimento histórico e social da consciência humana. 

Esses processos mediados permitem aos sujeitos agirem sobre os fatores sociais, culturais 

e históricos, da mesma forma que sofrem as ações destes.   

Para Vigotski (2009), o desenvolvimento das funções intelectuais que dão 

origem à formação de conceitos tem início na infância, contudo elas só amadurecem no 

começo da puberdade, por volta dos doze anos de idade, quando o adolescente é capaz de 

realizar abstrações que vão além dos significados ligados às práticas imediatas. Portanto, 

a formação de conceito acontece em dois momentos. O conceito espontâneo é o primeiro 

a ser formado pela criança, acontece na mais tenra idade, origina-se das interações sociais, 

sem uma organização consistente e sistemática e está baseado na transmissão direta de 

informação. O conceito científico é o segundo conceito formado pela criança, é resultado 

do amadurecimento do conceito espontâneo que leva ao desenvolvimento do pensamento. 

O desenvolvimento do conceito espontâneo se processa numa situação de confronto com 

o objeto concreto, já o conceito científico implica, necessariamente, uma atitude mediada, 

portanto intencional, em relação ao objeto (VIGOTSKI, 2009). 

Entretanto o autor esclarece: 

 

O desenvolvimento de conceitos espontâneo e científicos – cabe pressupor – 

são processos intimamente interligados, que exercem influências um sobre o 
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outro. [...] o desenvolvimento de conceitos científicos deve apoiar-se 

forçosamente em um determinado nível de maturação de conceitos 

espontâneos, que não podem ser indiferentes à formação de conceitos 

científicos simplesmente porque a experiência imediata nos ensina que o 

desenvolvimento dos conceitos científicos só se torna possível depois que os 

conhecimentos espontâneos da criança atingiram um nível do próprio do início 

da idade escolar (VIGOTSKI, 2009, p. 261). 
 

O desenvolvimento dos conceitos cotidianos ou científicos, apesar de realizado 

em decorrências de diferentes condições, internas e externas, é um processo único de 

formação de conceito. Vigotski (2009) afirma que a formação de conceito é um processo 

amplo, complexo, dinâmico e permanente, por sofrer a influência de vários fatores como 

a associação ao pensamento, às representações ao juízo, às tendências determinantes 

sejam funções participantes das obrigatórias da síntese complexa, contudo, só o uso e o 

sentido que possuía o signo e palavra podem indicar o conceito e sua função social. 

O conceito é sempre um ato de generalização, independentemente da idade. No 

processo de desenvolvimento, a criança amplia o vocabulário e o significado das palavras. 

Ao aprender uma palavra nova, ligada a determinado significado, “o seu desenvolvimento 

está apenas começando; no início ela é uma generalização do tipo mais elementar que, à 

medida que a criança se desenvolve é substituída por generalização de um tipo mais 

elevado, culminando o processo na formação de conceitos verdadeiros” (VIGOTSKI, 

2009, p. 246). 

O autor destaca, ainda, que o processo de construção dos conceitos ou 

significados das palavras requer o desenvolvimento de várias funções, como a atenção, a 

memória, a abstração, a comparação, a discriminação e a síntese, todavia, adverte que 

todos esses processos psicológicos extremamente complexos não podem ser 

simplesmente memorizados e/ou assimilados. Vigotski (2009, p. 246) argumenta: 

 

Um conceito é mais do que a soma de certos vínculos associativos formados 

pela memória, é mais do que um simples habito mental; é um ato real e 

complexo do pensamento que não pode ser aprendido por meio da simples 

memorização, só podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento 

mental da criança já houver atingido o nível mais elevado.  

 

Nesse sentido, há uma relação intrínseca entre o desenvolvimento e a 

aprendizagem. A aprendizagem orienta e estimula os processos internos de 

desenvolvimento potencial da criança, para Vigotski consiste na “[...] a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através 
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da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes” (1984, p. 97). A prática pedagógica tem um papel primordial 

no processo de aprendizagem, ao explorar a Zona de Desenvolvimento Potencial, por 

meio da inter-relação com os outros, promove um movimento interno e complexo de 

desenvolvimento que se converte em formulações internas da criança. 

Nesse processo de interação, considerando as situações escolares, o professor 

assume o papel de mediador da atividade cognitiva, ou seja, por meio da prática 

pedagógica o docente busca proporcionar a ampliação dos conhecimentos cotidianos dos 

alunos, de modo que eles construam seus conceitos pelo encontro com os conhecimentos 

científicos procedendo no desenvolvimento intelectual. Portanto, no processo de ensino 

e aprendizagem há uma relação intrínseca entre cotidiano, mediação pedagógica e 

formação de conceitos. 

A escola é o espaço socialmente organizado para a construção do conhecimento 

historicamente sistematizado. No processo de ensino e aprendizagem é fundamental que 

a prática pedagógica seja orientada para a construção de conceitos, caso contrário, pode-

se incorrer num conhecimento vazio, sem sentido para a vida cotidiana do aluno, dado 

que: 

 

A experiência pedagógica nos ensina que o ensino direto de conceitos sempre 

se mostra impossível e pedagogicamente estéril. O professor que se envereda 

por esse caminho costuma não conseguir senão uma assimilação vazia de 

palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e emita a existência dos 

respectivos conceitos na criança mas, na prática, esconde o vazio. Em tais 

casos a criança não assimila o conceito mas a palavra, capta mais da memória 

que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de 

emprego consciente do conhecimento assimilado (VIGOTSKI, 2009, p. 247). 

 

Assim, a prática pedagógica, compreendida como mediação da atividade 

cognitiva, deve ser uma prática intencional de aproximação dos conceitos espontâneos e 

dos conceitos sistematizados pelo homem, a fim de formar estruturas para o 

desenvolvimento intelectual do aluno. Isso quer dizer, na prática, criar condições para o 

desenvolvimento potencial dos alunos por meio de práticas pedagógicas que ampliem 

seus conhecimentos. 

As contribuições de Vigotski, embora não sejam voltadas especificamente para 

a Geografia, são fundamentais para pensar em práticas pedagógicas que proporcionem ao 

aluno o desenvolvimento do pensamento geográfico. No ensino de Geografia, o 

desenvolvimento da atividade cognitiva busca proporcionar a capacidade de apreensão 
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da realidade a partir da dimensão espacial.  Os conceitos de lugar, paisagem, território, 

sociedade, natureza e região são instrumentalizadores do pensamento geográfico, uma 

vez que proporcionam diferentes olhares sobre a espacialidade. 

O desenvolvimento do pensamento geográfico pode ser fortalecido com a prática 

pedagógica da problematização das práticas e dos saberes espaciais, conforme proposta 

de Couto (2010). O ensino de Geografia procura proporcionar a compreensão do espaço 

como produto do trabalho social, posto isso, o autor defende que a problematização das 

práticas e saberes espaciais deve ocorrer por meio da articulação e análise de três temas: 

da produção social do espaço, da consciência espacial e da prática espacial.  

O tema da produção social do espaço refere-se aos conhecimentos científicos da 

Geografia e seu sistema de conceitos que permitem compreender e interpretar o conteúdo 

do espaço geográfico no presente momento histórico. Além disso, Couto (2010), afirma 

que a reflexão sobre produção social do espaço permite deliberar os objetivos da 

Geografia na escola e também estabelecer os critérios de seleção dos conceitos e 

conteúdos importantes de ensinar e aprender na conjuntura atual. Nessa perspectiva, a 

produção social do espaço, além de objeto de conhecimento, é também referência para a 

realização da Geografia escolar.  

A consciência espacial decorre do saber geográfico produzido na prática social 

do espaço, ou seja, ela é indicadora dos aspectos culturais, dos conhecimentos prévios e 

do nível de entendimento da realidade que os alunos possuem. A prática espacial se 

realiza na relação homem-meio, na luta pela sobrevivência e na realização da vida 

cotidiana, portanto, ela é mediada pelas imposições espaciais decorrentes do processo de 

produção do espaço. Desse modo, é necessário que os alunos a contextualizem nas 

relações socio-espacial do sistema capitalista de produção (COUTO, 2010). 

A articulação desses três temas permite que os alunos construam seus 

conhecimentos e pensem o espaço a partir de seus percursos e vivências, que se 

reconheçam como sujeitos participantes do processo de produção social do espaço, que o 

compreendam como algo pensado para atender a determinados interesses, e igualmente 

identifiquem a influência deste processo na espacialidade cotidiana deles e das pessoas. 

Portanto, tem-se uma prática pedagógica que se inicia e se conclui com a problematização 

das práticas e dos saberes espaciais, por intermédio do processo de construção do 

conhecimento geográfico.  
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Essa compreensão é confirmada pelo entendimento de Morais e Cavalcanti 

(2011) sobre a análise geográfica da espacialidade na cidade ao afirmarem que: 

 

É preciso investir na elucidação dessa dinâmica de modo que as pessoas no seu 

dia-a-dia, e no nível de sua vida particular, possam reconhecer-se como 

participantes do processo de produção da espacialidade (passiva ou 

ativamente, consciente ou inconscientemente), como integrantes do corpo 

social que dá vida aos espaços, desnaturalizando assim os processos e práticas 

espaciais (MORAIS, CAVALCANTI, 2011, p.17) 

 

As aprendizagens construídas pelos alunos a partir da problematização das 

práticas e saberes espaciais permitem o entendimento de que o processo capitalista de 

produção do espaço é contraditório, que intensifica as desigualdades sociais e impõem 

dificuldades na apropriação dos espaços. Portanto, esta proposta de prática pedagógica 

tem relação direta com a vida cotidiana dos alunos, esta, por sua vez, deve ser apreendida 

a partir do lugar. 

Callai (2000, 2009) e Cavalcanti (2008, 2010) têm afirmado que o lugar é uma 

importante referência para o ensino de Geografia, pois, é no lugar que a vida cotidiana se 

realiza, mas é também onde ocorrem as relações e processos globais. Santos (2008a, p. 

161), confirma essa relevância ao afirmar que atualmente “mais importante que a 

consciência do lugar é a consciência do mundo, obtida através do lugar”.  

O lugar, como espaço vivido, é carregado de significados e sentidos pelas 

relações que os sujeitos estabelecem com esse espaço. Sobre isso Carlos (2007, p. 22) 

aponta: 

 

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por 

relações sociais que se realizam no plano do vivido o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 

história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é aí que o 

homem se reconhece porque é o lugar da vida. O sujeito pertence ao lugar 

como este a ele, pois a produção do lugar liga-se indissociavelmente a 

produção da vida. “No lugar emerge a vida, pois é aí que se dá a unidade da 

vida social. Cada sujeito se situa num espaço concreto e real onde se 

reconhece ou se perde, usufrui e modifica, posto que o lugar tem usos e 

sentidos em si”. 

 

O lugar permite entender a produção do espaço na atualidade, considerando o 

processo de globalização. O lugar é produzido a partir de uma relação dialética e 

contraditória com o mundo, ao mesmo tempo em que guarda em si sua história, cultura e 

especificidades, sofre as influências de processos globais que provocaram transformações 
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no seu espaço e na vida cotidiana das pessoas que habitam esse lugar. Segundo Carlos 

(2007, p. 22): 

 

É no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as situações de conflito e as 

tendências da sociedade que se volta para o mundial. Mas se a ordem próxima 

não se anula com a enunciação do mundial, recoloca o problema numa outra 

dimensão, neste caso o lugar enquanto construção social, abre a perspectiva 

para se pensar o viver e o habitar, o uso e o consumo, os processos de 

apropriação do espaço. 

 

Tomar o lugar de vivência dos alunos como referência no ensino de Geografia 

significa levar para dentro da sala de aula o mundo da vida, possibilitar que os alunos 

ampliem os seus conhecimentos cotidianos e que os novos conhecimentos construídos os 

auxiliem na apreensão do mundo ao qual estão inseridos. Cavalcanti (2010) ressalva que 

o lugar não deve ser mobilizado apenas no início dos estudos, pelo contrário, deve ser 

uma referência constante para o ensino de Geografia a fim de dar sentido aos conteúdos 

ensinados na escola. Callai (2009, p. 187) corrobora esse entendimento: 

 

O lugar como ponto de referência para o ensino-aprendizagem da geografia 

não quer dizer que deva ser sempre o ponto de partida para o estudo. Pelo 

contrário o Lugar é a referência que nos possibilita interligar o cotidiano, a 

vida concreta, com as demandas do mundo global e trabalhando na interface 

humano e do natural, compreendendo o mundo e a sociedade em que vivemos. 

 

Todavia, o lugar não deve ser assimilado isoladamente, como sinônimo de 

localidade. Há uma articulação do lugar com uma rede de lugares espalhados pelo mundo. 

Os processos e fenômenos globais se concretizam no lugar, e provocam mudanças no seu 

funcionamento e na vida cotidiana das pessoas, tal como argumenta Santos (2008a, p.31) 

“cada lugar é, a sua maneira, o mundo”.  Portanto, a relação dialética local-global deve 

aparecer na problematização do lugar para que os alunos possam entender que os 

fenômenos e processos espaciais ocorrem em diferentes escalas (local-regional-global).  

A abordagem da multiescalaridade dos fenômenos e processos é basilar para 

entender a espacialidade contemporânea, pois ela possibilita ao aluno perceber 

diferenciações, realizar comparações, identificar singularidades, perceber inter-relações 

dos processos e fenômenos que mostra a relação entre o local e o global, bem como o que 

acontece na vida cotidiana das pessoas e da sociedade em geral. 
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Callai (2009) aponta ainda que o lugar é, por excelência, a escala de análise que 

permite fazer a diferença no processo de ensino e aprendizagem, pois possibilita a 

construção da identidade e do pertencimento dos alunos com os espaços da vida cotidiana. 

 

O espaço construído resulta da história das pessoas, dos grupos que nele vivem, 

das formas que trabalham, como produzem, como se alimentam e como 

fazem/usufruem do lazer. Isso resgata a questão da identidade e dimensão de 

pertencimento. É fundamental, neste processo, que se busque reconhecer os 

vínculos afetivos que ligam as pessoas aos lugares, às paisagens e tornam 

significativo o seu estudo. Compreender o lugar em que vive, permite ao 

sujeito conhecer a sua história e conseguir entender as coisas que ali acontecem 

(CALLAI, 2000, p. 84). 

 

Assim sendo, ter o lugar como referência para o ensino de Geografia permite a 

aproximação dos objetos de conhecimento aos espaços de realização da vida cotidiana 

dos alunos, o que possibilita o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

Outro referencial de importância para a prática pedagógica é a linguagem 

cartográfica. Entende-se que ela deve fazer parte do processo de ensino e aprendizagem 

de Geografia de maneira crítica e investigativa, ao mesmo tempo em que desenvolve a 

capacidade do aluno para ler mapas, colabora, também, para desenvolver a capacidade de 

representar o espaço. Assim, o aluno não apenas identifica os fenômenos representados 

no mapa, como também desenvolve a capacidade de interpretar o mapa e utilizar os 

conhecimentos cartográficos no cotidiano, por exemplo, em suas práticas espaciais pela 

cidade. 

Pesquisadores da Cartografia Escolar têm se empenhado em discutir metodologias 

mais significativas para o uso da cartografia nas aulas de Geografia.  De modo geral, há 

uma concordância que a cartografia deve ser entendida como uma linguagem composta 

de um conjunto de códigos, símbolos e signos, ou seja, um produto da comunicação visual 

que difunde a informação espacial (CASTELLAR, 2011).  

Segundo Richter et. al. (2010), existe uma forte proximidade entre o ensino de 

Geografia - espaço - linguagem cartográfica. Ele afirma que essa tríade deve fazer parte 

das práticas de ensino que buscam desenvolver uma capacidade no indivíduo de analisar 

o mundo dentro da perspectiva espacial. O autor afirma, ainda, que a linguagem 

cartográfica pode contribuir para questionar as formas rígidas que estruturam o saber, 

proporciona novas relações com os conceitos que são representados e possibilita a 

construção do conhecimento pelo aluno. 
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A alfabetização cartográfica é uma importante metodologia, pois propicia a 

formação de um sujeito produtor de mapas e gráfico e leitor eficiente dessas 

representações. Para Passini (2012, p. 44), a alfabetização cartográfica está na interface 

entre a Cartografia, a Geografia e a Didática, pois o aluno passa de codificador para 

decodificador, qualificando-o para “ressignificar o espaço de sua vivência, avançando do 

conhecimento espontâneo para o conhecimento sistematizado”. 

A alfabetização cartográfica deve iniciar nos primeiros anos de escolarização, no 

momento em que a criança ainda está desenvolvendo as noções espaciais de proximidade, 

vizinhança, separação, interioridade/exterioridade, lateralidade, pontos de vista, 

descentração (PASSINI, 2015).  Para posteriormente avançar para as noções cartográficas 

de área, ponto, linha, orientação, escala, legenda, visão oblíqua e vertical, imagem 

bidimensional e tridimensional, ampliando os conhecimentos da representação espacial. 

A leitura perspicaz das representações espaciais é potencializada quando o aluno 

é estimulado a elaborar mapas, pois, o aluno mapeador desenvolve as habilidades de 

observação, levantamento, tratamento, análise e interpretação de dados que contribuirão 

para o desenvolvimento do pensamento espacial. Para Castellar et. al (2017, p. 3), “o 

pensamento espacial mobiliza e desenvolve o raciocínio geográfico”, pois aborda os 

princípios e conceitos fundamentais para a análise do espaço e sua dinâmica, tais como: 

escala, extensão, localização, sistema de coordenadas, as relações entre as unidades de 

medida, as diferentes formas de calcular a distância, a bidimensionalidade e 

tridimensionalidade do espaço. 

A Cartografia Social, com seus mapas mentais, também tem apresentando 

importantes contribuições. Para Richter et. al. (2010), os mapas mentais, por não estarem 

submetidos ao rigor científico da Cartografia Sistemática, possibilitam que os autores 

incluam elementos subjetivos que normalmente não estão presentes nos mapas 

tradicionais.  

Nos estudos do espaço vivido, os indivíduos têm maior liberdade para representar 

o espaço, pois cada um tem sua própria relação com este espaço e, consequentemente, 

uma percepção muito singular dos lugares e territórios que frequenta. Desse modo, o uso 

dos mapas mentais, além de ampliar os conhecimentos de mundo produzido pelos alunos, 

possibilita também compreender a leitura que eles fazem sobre esses espaços. 

A linguagem cartográfica é imprescindível para o ensino de Geografia, pois 

possibilita a formação de um sujeito leitor crítico e mapeador consciente, capaz de 
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interpretar os elementos, os processos e os fenômenos que compõem e que interferem na 

produção do espaço. O aluno capaz de observar, representar o espaço e realizar a leitura 

de diferentes representações em diferentes escolas geográficas, possivelmente será um 

sujeito que terá uma autonomia de pensamento e ações na realização da sua vida 

cotidiana. 

A abordagem crítica das temáticas físico-naturais também se faz necessária para 

a formação de um aluno crítico e consciente de seu papel na sociedade. Esta abordagem 

pressupõe a articulação entre natureza e sociedade, parte importante do processo de 

ensino e aprendizagem é a formação do conceito de natureza, como construção social e 

histórica, resultado das ações humanas (CAVALCANTI, 2010).   

Com o desenvolvimento das técnicas, acirrou a relação natureza e sociedade, o 

homem passou de um meio natural para um meio cada vez mais artificializado (meio 

técnico-científico-informacional), impossibilitando a separação da relação homem e 

natureza na compreensão da produção do espaço. A abordagem crítica das temáticas 

físico-naturais (solo, relevo, clima, hidrografia, vegetação, rochas), além de considerar a 

dinâmica interna de seus elementos, considera também as ações, em maior ou menor 

escala, empreendidas pela sociedade, modificando-os.  

Essas modificações refletem um tempo histórico e ocorrem por influências 

econômicas, sociais e políticas em consonância com o modelo de produção (MORAIS, 

2013).  Ao considerar a dinâmica social na transformação da natureza, podemos superar 

a visão naturalista e romântica que coloca a natureza como algo apartado do 

homem/sociedade, e a visão economicista de natureza como recurso.  

Segundo Moraes (2013, p. 29), a abordagem crítica das temáticas físico-naturais 

possibilita trabalhar também com as questões e problemas ambientais que envolvem a 

vida cotidiana dos alunos. O ambiente entendido como resultado da interação dos 

elementos físicos e sociais, “nos auxiliando a compreender que a fome, a miséria ou os 

problemas de saúde também são problemas ambientais”. O entendimento que os 

problemas ambientais são tanto de ordem natural como social, é fundamental na formação 

para a cidadania. 

Pensar a formação cidadã dos alunos é dimensão fundante da prática pedagógica 

do professor de Geografia. A realidade social se mostra muito mais complexa na 

contemporaneidade, as relações sociais acontecem em escalas variadas. O lugar, espaço 

da vida cotidiana, sente as transformações econômicas, sociais, ambientais e políticas que 
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acontecem na escala mundial, as desigualdades socioeconômicas são acentuadas, a 

diversidade está cada vez mais presente e evidente. Portanto, os sujeitos precisam estar 

preparados para lidar com estes diferentes contextos, para lutar pelos seus direitos, para 

exercer seus deveres e para participar da vida coletiva.  

A Geografia, como disciplina escolar, tem muito a contribuir com esse processo 

de formação para a cidadania. Cavalcanti e Souza (2014) atribuem uma responsabilidade, 

direta e indireta, da escola com a cidadania. A responsabilidade direta está relacionada à 

construção de conhecimentos pelos indivíduos e a conscientização crítica da realidade 

social. A responsabilidade indireta está relacionada à concepção de um projeto de 

sociedade, quando se confia que os saberes construídos e consciência crítica possibilitam 

outras práticas capazes de promoverem transformações na realidade. 

A concepção de exercício da cidadania restrita ao direito ao voto e ao acesso aos 

bens (material e imaterial) de consumo, não é mais suficiente para a contemporaneidade. 

A formação do pensamento geográfico possibilita a apreensão da realidade social, pela 

dimensão espacial, e sua relação com a vida cotidiana. A prática da “cidadania está ligada 

à participação da vida coletiva incluindo reivindicações de inclusão social, de respeito à 

diversidade e de direitos mais amplos para melhores condições de vida e de 

sobrevivência” (CAVALCANTI; SOUZA, 2014 p. 5). Esta é uma concepção mais ampla, 

participativa e inclusiva de cidadania, abarca direitos individuais e coletivos das relações 

sociais, e também deveres na construção de um projeto de sociedade mais justa e 

democrática. 

Não se pode conceber uma prática pedagógica no ensino de Geografia que não 

esteja orientada para a compreensão da espacialidade contemporânea por meio do 

desenvolvimento do pensamento geográfico dos alunos. O aluno crítico, consciente e que 

percebe as relações sociais na produção do espaço se apropria de ferramentas capazes de 

uma atuação cidadã na conquista de direitos, individuais e coletivos, auxiliando, assim, 

na construção de uma sociedade mais justa. 

O levantamento teórico sobre o processo formativo docente, ao expor as 

potencialidades e fragilidades apontadas pelos autores, faz emergir a necessidade de 

investigar a prática pedagógica do professor de Geografia na educação básica, com o 

intuito de compreender como o professor continua, no âmbito da sabedoria da prática, a 

construir seus conhecimentos para o ensino. Considera-se que a prática pedagógica se 

realiza em determinados contextos sociais e culturais, que é realizada por um sujeito, 
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historicamente situado, e que tem seu trabalho fundamentado em conhecimentos, 

experiências e concepções que adquire no processo de formação, na experiência 

profissional e na vida cotidiana (CAVALCANTI, 2012). Portanto, julga-se importante 

ampliar a compreensão dos conhecimentos docentes para o ensino de Geografia, 

especialmente aqueles derivados da sabedoria da prática para além da sala de aula.  

 

1.2 Os conhecimentos docentes para ensinar Geografia: a prática espacial cotidiana 

como importante dimensão 

 

Nas últimas décadas, muitos pesquisadores que discutem a formação de 

professores têm se dedicado aos estudos sobre o processo de construção dos saberes e 

conhecimentos docentes, ampliando o movimento de valorização da atividade docente, 

tanto no sentido da profissionalização quanto da construção da identidade profissional 

docente.  

Nesse âmbito, destacam-se as contribuições de Maurice Tardif (2011), Selma G. 

Pimenta (2012), Clermont Gauthier [et. al.] (1998) e Lee Shulmam (2014). Ainda que em 

perspectivas diferentes, estes autores contribuíram expressivamente para que os saberes 

e conhecimentos docentes passassem a ser valorizados como plurais, dado que são 

construídos no contexto da formação inicial e continuada, da prática docente e em 

contextos sociais. 

Tardif (2011) centraliza sua proposta nos saberes experienciais dos professores, 

ao apontar que os professores não podem controlar os saberes disciplinares, curriculares 

e da formação profissional, estes, em certa medida, são postos a eles. Já os saberes da 

experiência se constroem na prática cotidiana dos professores e são validados pela própria 

prática, constituindo, na opinião do autor, nos fundamentos de sua competência, pois 

revelam ao “professor a sua capacidade de ensinar e de atingir um bom desempenho na 

prática da profissão” (TARDIF, 2011, p. 50). 

Pimenta (2012) destaca o papel dos saberes docentes, no processo de construção 

da identidade profissional do professor. Para a autora, a identidade profissional é 

construída a partir da significação social da profissão e da revisão constante dessa 

significação e tradição, reformulando ou reafirmando práticas consagradas por meio do 

confronto entre teoria e prática, possibilitando a construção constante da identidade 
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docente, é, portanto, um processo contínuo e progressivo que pode ser influenciado por 

diversos fatos, sejam estes de ordem pessoal e/ou sociocultural. 

Gauthier, et al. (1998, p. 28) reafirmam a pluralidade dos saberes docentes quando 

concebem o “ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 

reservatório no qual o professor se abastece para responder a exigências específicas de 

sua situação concreta de ensino”. Os autores destacam o saber da ação pedagógico como 

específico à classe profissional dos professores resultante do encadeamento estabelecido 

entre os demais saberes do professor, que o direcionam a decidir por esta ou aquela ação 

em caso específico de sala de aula.  

Nesta tese, os conhecimentos docentes serão tratados a partir das contribuições de 

Lee Shulman, visto que sua concepção de ensino revela a valorização do saber-fazer do 

professor decorrente de seu processo de formação e sabedoria prática. O autor defende 

que “o ensino necessariamente começa com o professor entendendo o que deve ser 

aprendido e como ser ensinado” (2014, p. 205). Há, portanto, um conjunto de 

conhecimentos, implícitos e explícitos, no processo de ensino. Optou-se por Shulman por 

entender que a concepção de conhecimento pedagógico do conteúdo possibilita dialogar 

com as práticas espaciais cotidianas como dimensão dos conhecimentos geográficos, na 

medida em que estas práticas podem ser mobilizadas na prática pedagógica ao ensinar 

Geografia. Desse modo, julga-se plausível a ampliação do entendimento da sabedoria da 

prática para além da sala de aula. 

Os conhecimentos docentes elencados pelo autor fundamentam-se em um 

conjunto de sete categorias, a saber: 1) conhecimento do conteúdo, 2) conhecimento 

pedagógico geral, 3) conhecimento do currículo, 4) conhecimento pedagógico do 

conteúdo, 5) conhecimento dos alunos e de suas características, 6) conhecimento dos 

contextos educacionais e 7) conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e 

sua base histórica e filosófica (SHULMAN, 2014).  

O conhecimento do conteúdo, que também pode ser entendido como 

conhecimento disciplinar, refere-se aos estudos acumulados na área de conhecimento 

específico. É, portanto, o conhecimento teórico que o professor de Geografia tem sobre a 

ciência geográfica, compreendendo os aspectos históricos, filosóficos e metodológicos, e 

também os conceitos e as categorias de análise que estruturam esta área de conhecimento.  

O conhecimento pedagógico geral se refere ao conhecimento sobre os modos de 

aprender dos alunos com base em seus processos cognitivos, linguísticos e afetivos e as 
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formas de organização das situações pedagógico-didáticas que possibilitem a 

aprendizagem. Em suma, essa categoria de conhecimento diz respeito aos princípios e 

estratégias de gestão e organização da sala de aula, que vão além da matéria.   

 O conhecimento do currículo, por sua vez, refere-se ao domínio dos materiais, 

programas e diretrizes, nacionais e estaduais, que servem de instrumentos para o trabalho 

do professor. Ou seja, este conhecimento repercute no modo como o professor faz a 

seleção do conteúdo e define as fontes materiais para ensiná-lo.  

 O conhecimento pedagógico do conteúdo é definido como uma junção especial 

de conteúdo e pedagogia que é um conhecimento exclusivo dos professores, seu meio 

especial de compreensão profissional. Portanto, esse conhecimento se refere ao domínio 

do conhecimento que se ensina e ao domínio do conhecimento pedagógico de ensinar.  

O conhecimento dos alunos e de suas características diz respeito a conhecer as 

características, história e condições sociais dos alunos. O conhecimento dos contextos 

educacionais refere-se ao conhecimento desde o funcionamento do grupo ou da sala de 

aula, passando pela gestão e financiamento dos sistemas educacionais, até as 

características das comunidades e suas culturas.  

O conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base histórica 

refere-se ao conhecimento sobre a base histórica e cultural e os fundamentos que orientam 

a educação.   

Entre as categorias de conhecimentos docentes, Shulman destaca como mais 

importante o conhecimento pedagógico do conteúdo, uma vez que ele identifica os 

diferentes corpos de conhecimentos que integram o processo de ensino. Shulman (2014, 

p. 207) o define da seguinte maneira: 

 

Ele representa a combinação de conteúdo e pedagogia no entendimento de 

como tópicos específicos, problemas ou questões são organizados, 

representados e adaptados para os diversos interesses e aptidões dos alunos, e 

apresentados no processo educacional em sala de aula. O conhecimento 

pedagógico do conteúdo é, muito provavelmente, a categoria que melhor 

distingue a compreensão de um especialista em conteúdo daquela de um 

pedagogo. 

 

Depreende-se que conhecimento pedagógico do conteúdo seja o saber-fazer do 

professor, porque possibilita-lhe a organização, interpretação e transformação dos 

conteúdos consoantes com seus objetivos de ensino e nível de compreensão dos alunos. 

É o conhecimento que deriva da sabedoria da prática docente e é expresso na prática 
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pedagógica por meio das atividades propostas, das analogias, explicações e exemplos 

empregados, entre outros.  

Bolívar (2005) adverte que o conhecimento pedagógico do conteúdo não seria 

uma subcategoria do conhecimento do docente, ou ainda uma forma comum de 

conhecimento, mas um repertório de construções didáticas que são específicas para cada 

conteúdo, e que podem ser observados nos componentes que o caracterizam. Portanto, 

abrange todos os conhecimentos, mencionados anteriormente, necessários ao processo de 

ensino. 

 O conhecimento pedagógico do conteúdo é o que diferencia um exímio professor 

de outro que apenas sabe a sua disciplina (LIBÂNEO, 2012). Um exímio professor sabe 

como transformar o conhecimento disciplinar em atividade e experiências que estimulam 

e desenvolvam a aprendizagem significativa, ou seja, que transformam esse 

conhecimento em um conhecimento cognoscível pelos alunos. 

 No âmbito do ensino de Geografia, Lopes (2010), com base nas premissas de 

Shulman, propôs o Conhecimento Pedagógico Geográfico ao investigar o 

desenvolvimento da profissionalidade do professor de Geografia a partir do entendimento 

do processo de construção de conhecimentos e saberes de base para o trabalho pedagógico 

na Educação Básica. 

Para o autor, o Conhecimento Pedagógico Geográfico é formado pela integração 

entre os conhecimentos disciplinar geográfico e disciplinas afins, conhecimento 

pedagógico geral e conhecimento do contexto da ação educativa. Desta maneira, ensinar 

Geografia “[...] exige que o professor domine, simultânea e integradamente, seus temas e 

conteúdo, sua significância social, seu sentido pedagógico e as formas mais adequadas 

de, em um determinado contexto, representá-los aos alunos” (LOPES, 2010, p. 224).  

O Conhecimento Pedagógico Geográfico se desenvolve por meio de um processo 

complexo e consiste num domínio qualificado do conhecimento geográfico preparado 

para o ensino, que, nas palavras do autor, pode ser definido como “o conhecimento 

profissional de excelência do professor” (LOPES, 2010, p. 224). 

O Conhecimento Pedagógico Geográfico divide-se em subcategorias: visão 

panorâmica e integrada do conhecimento geográfico a ser ensinado, centralidade da 

análise espacial e promoção do raciocínio geográfico, relação entre as sociedades 

humanas e natureza, conhecimento e valorização da vivência geográfica dos alunos – o 

trabalho pedagógico em diferentes escalas geográficas de análise, uma sala de aula 
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expandida – o espaço geográfico como laboratório e sala de aula de Geografia; construção 

e organização de repertório geográfico pedagógico – mobilização de esquemas práticos e 

estratégicos de ação (LOPES, 2010). 

Retomando o pensamento de Shulman, o autor ainda indica as fontes para a base 

de conhecimento para o ensino: formação acadêmica na área de conhecimento; os 

materiais e o contexto do processo educacional institucionalizado; as pesquisas sobre 

escolarização, aprendizado humano, ensino e desenvolvimento, e outros fenômenos 

sociais e culturais que afetam o que os professores fazem; e a sabedoria que deriva da 

própria prática (SHULMAN, 2014). 

A formação acadêmica é fonte primária dos conhecimentos do conteúdo, referem-

se aos conhecimentos acumulados pelas diferentes ciências que vão orientar a 

compreensão e aptidões que devem ser adquiridos pelos alunos, tendo como referência as 

bases conceituais e os princípios teórico-metodológicos da disciplina que ensina 

(SHULMAN, 2014). Estas bases conceituais e os princípios teórico-metodológicos 

permitirão aos professores a elaboração, reformulação e adequação dos temas e conteúdos 

destinados ao ensino escolar, neste caso, a Geografia escolar.  

Nesse sentido, o professor de Geografia deve ter em conta os referenciais e 

habilidades necessárias ao desenvolvimento do pensamento geográfico pelos alunos, de 

modo que sejam capazes de compreender a realidade pela perspectiva da espacialidade. 

No entanto, o autor alerta que o conhecimento do docente não deve ficar restrito à 

disciplina que ministra. É igualmente necessário que o professor tenha uma ampla 

formação humanista, com a finalidade de acomodar os conhecimentos adquiridos em 

outros momentos e propiciar a obtenção de novas compreensões. 

A estrutura do sistema educacional institucionalizado é composta pelos currículos 

e as sequências didáticas, os sistemas de avaliações e os materiais relacionados, os 

mecanismos de gestão escolar e educacional, as organizações profissionais, as agências e 

instituições governamentais do sistema educacional, as leis, orientações e diretrizes 

educacionais, entre outros. O professor deve conhecer o sistema de ensino no qual atua, 

uma vez que sua base e organização repercutem nas ferramentas, nas diretrizes, nas 

circunstâncias e contextos do processo educativo, e consequentemente influencia a 

realização do trabalho docente (SHULMAN, 2014). 

A formação acadêmica em educação está intrinsecamente relacionada aos 

conhecimentos pedagógicos gerais, abarcam as pesquisas e estudos voltados aos 
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processos de escolarização, ensino e aprendizagem, cujos resultados convergem para o 

desenvolvimento humano, propostas didáticas e pedagógicas para o ensino, fundamentos 

e princípios filosóficos e éticos da educação, e irão influenciar na prática pedagógica em 

sala de aula. A relevância desta categoria de conhecimento volta-se para a formação da 

concepção docente sobre as boas práticas de ensino. 

Para o autor, a sabedoria que deriva da própria prática orienta as práticas de 

professores competentes. Alerta ainda, que é a fonte de conhecimentos docente menos 

estudada, e propõe como uma das “tarefas mais importantes para a comunidade 

acadêmica é trabalhar com os educadores para desenvolver representações codificadas da 

sabedoria pedagógica adquirida com a prática de professores competentes” (SHULMAN, 

2014, p. 211).  

Fundamentado nos estudos acerca da sabedoria da prática, o autor mencionado 

apresenta os processos de ação e raciocínio pedagógicos, estes possibilitam aos docentes 

mobilizar as suas bases de conhecimentos para fundamentar as suas escolhas e ações. O 

processo de ensino demanda tanto compreensão e raciocínio, quanto transformação e 

reflexão sobre o que se está fazendo, o que requer uma apropriada base de dados, 

princípios e experiências.  

Neste sentido, o destaque deve ser dado às características do raciocínio 

pedagógico que levam ou explicam as ações pedagógicas. No entanto, o autor adverte 

para não dar ênfase demasiada às razões usadas pelos docentes para atender aos objetivos 

específicos, em prejuízo dos argumentos apresentados por eles para selecionar os próprios 

objetivos. Portanto, se o ensino é, concomitantemente, eficaz e normativo, a base de 

conhecimento deve tratar dos objetivos da educação e também com os métodos e 

estratégias adotados para educar. 

O raciocínio e ação pedagógica abrangem um ciclo, não necessariamente 

sequencial, de atividades de compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão 

e novas compreensões (SHULMAN, 2014). A compreensão, como ponto de partida, 

consiste no processo pelo qual os professores entendem a matéria. Nesse processo, o 

professor deve ter clareza do conjunto de ideias da matéria que ensinam; o que ensinam; 

da relação existente entre as ideias de uma matéria e outra (a interdisciplinaridade), como 

ensinam e ainda os propósitos do ensino. A chave para identificar a base de conhecimento 

para o ensino está no encontro entre conteúdo e pedagogia, ou seja, no conhecimento 

pedagógico do conteúdo. 
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O movimento percorrido entre a compreensão da matéria pelo professor até chegar 

às mentes e motivações dos alunos caracteriza o processo de transformação. Este, por sua 

vez, requer certa ordem dos seguintes processos: 1) preparação dos materiais a serem 

utilizados e do processo de interpretação; 2) representação das ideias – as analogias, 

exemplos e metáforas que serão empregadas; 3) seleção dos métodos e modelos de 

ensinos adequados; 4) adaptação dos conteúdos para as características específicas dos 

alunos em sala de aula. 

Desse modo, os processos de compreensão e transformação consistem na 

preparação para o ato de ensinar que ainda não ocorreu, mas é importante lembrar que o 

processo de raciocínio pedagógico não se encerra nestas etapas, ele permeia todo o ato de 

ensinar trazendo subsídios para ponderações e ações (SHULMAN, 2014). 

A instrução é a ação de ensinar propriamente dita, é expressa nas características 

observáveis das diferentes práticas de ensino. Para Shulman (2014), existe uma forte 

relação entre a compreensão do conteúdo de um professor, a transformação desse 

entendimento e os estilos de ensino empregados. Portanto, o quão seguro está o professor 

ao ministrar determinado conteúdo oferece indícios de seu nível de proficiência, o que, 

consequentemente, reflete na sua prática pedagógica e no encorajamento à participação 

dos alunos. 

A avaliação consiste na verificação imediata tanto da percepção dos alunos 

durante o ensino interativo quanto do desempenho do professor por meio de uma 

autoavaliação e que promova as modificações com base na experiência. Para isso, o 

professor precisa ter domínio tanto do conteúdo a ser ensinado quanto dos processos 

cognitivos, isto é, também, uma forma de uso do conhecimento pedagógico do conteúdo. 

A reflexão consiste na ação de revisar, reconstruir e analisar criticamente a própria 

atuação no processo de ensino e aprendizagem. A reflexão é elemento importante na 

construção dos conhecimentos que derivam da sabedoria da prática. E, por fim, chega-se 

a uma nova compreensão, como ponto de recomeço do processo de raciocínio e ação 

pedagógicos, dos objetivos, do conteúdo, dos alunos, do ensino e de sua própria prática, 

pois ela proporciona a consolidação de novos entendimentos e de aprendizagens pela 

experiência (SHULMAN, 2014). 

Pode-se inferir que a compreensão é o destaque do raciocínio pedagógico. 

Contudo, ela, por si só, não é suficiente, porque “a utilidade desse conhecimento está no 

seu valor para julgamento e ação” (SHULMAN, 2014, p. 215). Por esse motivo, a ideia 
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ensino, para o autor, envolve os atos de consciência e raciocínio, de transformação e de 

reflexão, para que subsidiem sábias ações pedagógicas.  

Nesse sentido, o autor evidencia a importância da formação docente, que tem a 

função de prover meios e habilidades aos professores para que raciocinem sobre o 

trabalho que desenvolvem em sala de aula, de modo que sejam capazes de realizar um ato 

completo de pedagogia, descrito pelos processos de raciocínio e ação pedagógicos.  

A categorização dos conhecimentos docentes proposta por Shulman, 

especialmente o conhecimento pedagógico do conteúdo, proporciona fundamentos para 

o entendimento das práticas espaciais cotidianas como um importante dimensão dos 

conhecimentos dos professores, uma vez que essa categoria representa, principalmente, a 

combinação de conhecimentos sobre conteúdo e de conhecimentos sobre o ensinar. 

Portanto, essa categoria de conhecimento tem origem na sabedoria da prática, também, e 

principalmente, no conhecimento teórico que fundamenta o saber-fazer do professor. 

A formulação de Shulman sobre o processo de raciocínio e ação pedagógicos 

fornece elementos para pensar as práticas espaciais cotidianas como referências 

importantes para caracterizar uma prática pedagógica que busca desenvolver a 

significação dos temas e conteúdo ao ensinar a Geografia. Entretanto, essas contribuições 

de Shulman sobre a sabedoria da prática estão restritas à sala de aula e ao ambiente 

escolar.  Elas não elucidam como as experiências da vida cotidiana do professor, cidadão 

historicamente e socialmente situado, constituem em elementos de conhecimentos 

docentes, de que maneira são mobilizados no raciocínio pedagógico e como influenciam 

na prática pedagógica. 

Para ampliar a compreensão dos conhecimentos derivados da sabedoria da prática, 

utiliza-se as contribuições de Cavalcanti (2012) sobre a relação entre teoria e prática na 

formação profissional. A autora reconhece que as experiências do sujeito vividas além 

dos muros da escola também fazem parte dos conhecimentos docentes e são mobilizados 

na prática pedagógica, tal argumento é explicitado nas seguintes palavras: 

 

A prática de ensinar é realizada por sujeitos que tem experiências pessoais, 

emoções, crenças, conhecimentos acadêmicos e conhecimentos cotidianos, 

que são acionados no processo de trabalho, transformando-os em dispositivos 

teórico-práticos da ação. [...] Portanto os saberes dos professores em sala de 

aula não se reduzem a um sistema cognitivo, eles têm componentes sociais, 

existenciais e pragmáticos (CAVALCANTI, 2012, p. 88). 
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Acredita-se que esta questão é relevante para a pesquisa sobre a construção do 

conhecimento geográfico (conhecimento do conteúdo). Pois, no próprio processo de 

produção do espaço geográfico, os indivíduos também constroem conhecimentos, 

conforme Cavalcanti (2012, p. 45) aponta:  

 

Em suas atividades diárias, alunos e professores constroem geografia, pois ao 

circularem, brincarem, trabalharem pela cidade e pelos bairros, eles constroem 

lugares, produzem o espaço, delimitam seus territórios. Assim, vão formando 

espacialidades cotidianas em seu mundo vivido e contribuindo para a produção 

de seus espaços geográficos mais amplos. Ao construírem geografia, 

constroem também conhecimento sobre o que produzem, conhecimentos que 

são geográficos.  

 

Nesse sentido, questiona-se: em que medida a prática espacial cotidiana dos 

professores estabelecem conexões com o processo de construção do conhecimento 

apresentado por Shulman? Buscar-se-á nas discussões sobre as práticas espaciais as 

ponderações para esse questionamento. 

 

1.3 As práticas espaciais cotidianas: ampliando o entendimento sobre a sabedoria 

derivada da prática 

 

Os sujeitos ao frequentarem os diferentes lugares da cidade constroem 

conhecimentos sobre esse espaço e seu processo produtivo. Entende-se que a cidade pode 

ser compreendida como um conjunto de lugares de reprodução da vida, e o espaço urbano 

é o espaço pensado para garantir a vida na cidade. A cidade é a forma, é a materialidade 

de determinadas relações sociais e o espaço urbano é o conteúdo, são as próprias relações 

sociais que se materializam no espaço (LEFEBVRE, 2000).  Portanto, a cidade é o espaço 

privilegiado da vida social, e as práticas espaciais cotidianas dos sujeitos lhe imprime 

forma e conteúdo.  

Para Carlos (2007a), vive-se atualmente não apenas uma crise da cidade, em 

consequência do agravamento das contradições do processo de acumulação ampliada do 

capital, marcada pelo aprofundamento da segregação urbana, mas também presencia-se 

uma crise teórica em decorrência da maneira de conceber cidade, nas palavras da autora: 

 

[...] não raro, a cidade vem sendo pensada ora como quadro físico (um simples 

mapa aberto na prancheta), ora como meio ambiente urbano (e, nesta 
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dimensão, “naturalizada”), e em ambos os casos, ignora-se o conteúdo da 

prática sócio-espacial que lhe dá forma e conteúdo (CARLOS, 2007a, p. 19). 

 

Em relação às pesquisa sobre o fenômeno urbano, a autora aponta a necessidade 

de produção de um conhecimento que possibilite a construção da “teoria da prática sócio-

espacial” que se realiza na cidade, cuja teoria exponha a realidade urbana em sua 

totalidade, bem como as possibilidades que se delineiam no porvir da vida cotidiana na 

cidades. A autora compreende a cidade como: 

 

Construção humana, produto histórico-social, contexto no qual a cidade 

aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo de uma série de 

gerações, a partir da relação da sociedade com a natureza. [...] Assim, o sentido 

e a finalidade da cidade (enquanto construção histórica) diz respeito à produção 

do homem e à realização da vida humana, [...] a produção da cidade e do 

urbano se coloca no plano da prática sócio-espacial, evidenciando a vida na 

cidade (CARLOS, 2007a, p. 20). 

 

A compreensão de Carlos sobre o espaço urbano, como produto e resultado das 

ações humanas, está fundamentada nas contribuições de Lefebvre (2000). Este último, 

em sua teoria social do espaço, explicou o processo de produção do espaço nos domínios 

da sociedade capitalista. A forma do espaço social implica a reunião, simultaneidade e a 

acumulação de tudo que é produzido pela natureza ou pela sociedade: seres vivos, coisas, 

objetos, obras, signos e símbolos, por meio da cooperação ou por seus conflitos. O autor 

afirma que isso está expresso no espaço urbano, pois este “reúne as multidões, os produtos 

nos mercados, os atos e os símbolos. Ele os concentra, os acumula” (LEFEVBRE, 2000 

p. 149). 

Para o autor, o espaço social se produz e se reproduz pelo vínculo entre as forças 

produtivas e as relações de produção. As relações sociais de produção se referem à 

organização e à divisão do trabalho, já as relações sociais de reprodução dizem respeito 

às relações biofisiológicas entre os indivíduos. O autor adverte que essas relações não 

podem ser entendidas separadamente, pois “a divisão do trabalho repercute na família e 

aí se sustenta; inversamente, a organização familiar interfere na divisão do trabalho; 

todavia, o espaço social discerne essas atividades para ‘localizá-las’” (LEFEBVRE, 2000, 

p. 57). 

A lógica do modo capitalista de produção no espaço urbano define os lugares da 

cidade e para quais sujeitos eles são destinados, segundo os lugares que ocupam no 

processo de produção. Isso explica a produção das áreas periféricas, dos bairros operários, 
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das favelas, de áreas deterioradas, dos bairros de classe alta, e o processo de segregação 

urbana. 

A análise da cidade pode ser feita em três planos indissociáveis: o econômico, 

no qual, a cidade é produzida como condição para a produção e reprodução do capital; no 

plano político, a cidade é o espaço apropriado pelo Estado possibilitando exercer o 

controle da sociedade por meio da normatização do espaço; e, no plano social, a cidade é 

o produto das práticas sócio-espaciais na reprodução da vida humana (CARLOS, 2007a). 

O espaço urbano e a cidade como produto e resultado dessas relações sociais 

também podem ser entendidos como um “conjunto indissociável de sistema de objetos e 

sistemas de ações” (SANTOS, 2008b, p. 62). Os sistemas de objetos condicionam a forma 

como se dão as ações, por sua vez, estas induzem a criação de objetos novos ou se 

realizam sobre objetos preexistentes. A noção de sistemas, como um caminho teórico-

metodológico para a análise dos objetos, possibilita a assimilação do processo histórico 

de criação, produção e usos desses objetos.  

Os papéis desempenhados por esses objetos são, ao mesmo tempo, funcional e 

simbólico, e são os sistemas de ações que atribuem importância funcional e/ou simbólica 

aos sistemas de objetos. Santos (2008b, p. 82), assevera que “a ação é próprio do homem. 

Só o homem tem ação, porque só ele tem objetivo, finalidade”. O autor adverte que as 

ações não são exclusivas aos indivíduos, todas as empresas e instituições também 

realizam ações, porém os propósitos destas são executados por intermédio dos indivíduos.  

Desse modo, as necessidades, naturais ou criadas, motivam as ações dos 

indivíduos sobre os objetos.  Estas advêm de diferentes ordens, quais sejam: materiais, 

imateriais, sociais, econômicas, culturais, morais e afetivas. O autor ressalta, também, a 

noção de intencionalidade como um elo entre o sujeito e o objeto. Os objetos são pensados 

e desejados pelos sujeitos, que ao estabelecerem as ações para realizá-los, produzem o 

espaço. 

O espaço urbano é produzido pelos sujeitos e para os sujeitos, por isso é 

imprescindível compreender a relação recíproca e dialética existente entre sujeitos e 

cidade. A maneira como a cidade se relaciona com seus sujeitos é mediada pela gestão e 

pelos arranjos espaciais urbanos para atender às demandas da vida cotidiana de seus 

cidadãos. Já na relação entre os sujeitos e a cidade é possível identificar os modos como 

usam e se apropriaram dos espaços da cidade expressos nas práticas espaciais. 

Para pensar a cidade, Carlos (2007a, p. 11) afirma ser fundamental: 
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Uma reflexão sobre a prática sócio-espacial que diz respeito ao modo pelo qual 

se realiza a vida na cidade, enquanto formas e momentos de apropriação do 

espaço como elemento constitutivo da realização da existência humana. Assim, 

o espaço urbano apresenta um sentido profundo, pois se revela condição, meio 

e produto da ação humana – pelo uso - ao longo do tempo. 

 

Para Lefebvre (2000), a produção do espaço ocorre por meio de três dimensões 

dialeticamente interconectadas: a prática espacial, a representação do espaço e os espaços 

de representação. A prática espacial consiste na espacialização dos sujeitos para a 

realização das relações de produção e, principalmente, das relações sociais de reprodução.  

Está relacionada estritamente com a dimensão do espaço percebido, é uma associação 

entre “realidade cotidiana (o emprego do tempo) e a realidade urbana (os percursos e 

redes ligando os lugares do trabalho, da vida ‘privada’, dos lazeres)” (LEFEBVRE, 2000, 

p. 65).  

A dinâmica da vida cotidiana moderna cria ações ordenadas, rotineiras e repletas 

de intencionalidades dos sujeitos, que ao concretizarem a espacialização promovem o 

movimento dialético de produção/apropriação/reprodução do espaço. A noção de prática 

espacial representa uma dimensão material das relações sociais estabelecidas na vida 

cotidiana.  

As práticas espaciais, por serem intrínsecas aos indivíduos, são impregnadas de 

objetividade e subjetividade, de concepções e conhecimentos que podem influenciar o 

olhar, o pensar e o intervir no espaço. Elas apresentam certa coesão, o que não quer dizer 

que tenham uma coerência intelectualmente concebida. As práticas espaciais dos sujeitos 

na cidade são marcadas por concepções, conhecimentos, significados e representações 

atribuídos a este espaço, variando de sujeito para sujeito que compõem os diversos grupos 

sociais. 

Para o autor, a representação do espaço, atrelada à dimensão do espaço 

concebido, é o espaço das relações sociais de produção, idealizado em conformidade com 

o modelo de produção e a ordem imposta por ele. É o espaço concebido intelectualmente 

dos cientistas, dos urbanistas, dos tecnocratas, é o espaço dominante em um modelo de 

produção. Desse modo, a representação do espaço dá uma imagem e define a forma do 

espaço, serve como um quadro de referência para a atuação dos sujeitos, pois permite a 

uma orientação (espacial) e, assim, concomitantemente, influencia na prática espacial. A 
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representação do espaço surge no plano do discurso e envolve descrições, definições e 

teorias científicas que a ele se referem. 

Os espaços de representação, inseridos na dimensão do espaço vivido, 

apresentam simbolismos e significados decorrentes da experiência vivida no espaço na 

prática da vida cotidiana. É o espaço da subjetividade e do imaginário, tem por origem a 

história de um povo e em cada indivíduo que pertence a esse povo. “Trata-se do espaço 

dominado, portanto, suportado, que a imaginação tenta modificar e apropriar” 

(LEFEBVRE, 2000, p. 66).  

Os espaços de representação se referem à dimensão simbólica do espaço, ou seja, 

não se refere ao espaço propriamente dito, mas a um espaço carregado de significado 

atribuído pelos sujeitos. Portanto, nesta dimensão a produção do espaço corresponde ao 

processo de significação ligado a um elemento material do espaço. 

Destarte, a sociedade, por meio da prática espacial, produz seu espaço; “ela o 

põe e o supõe, numa interação dialética: ela o produz lenta e seguramente, dominando-o 

e dele se apropriando” (LEFEBVRE, 2000, p. 65). Essas três dimensões da produção do 

espaço são, ao mesmo tempo, individuais e coletivas, e jamais podem ser adotadas como 

algo abstrato e distanciado da materialidade da vida cotidiana. 

Com base nas contribuições de Lefebvre, pode-se inferir que o espaço urbano 

consiste no espaço concebido, pensado pelos agentes (econômicos, políticos e sociais) 

para os indivíduos, com a finalidade de ordenar seu processo de produção. Já a cidade e 

sua dinâmica são dadas pelas práticas espaciais dos sujeitos, individuais ou coletivos, que 

se apropriam e ressignificam esses espaços urbanos para a reprodução da vida. 

Essa compreensão pode ser ampliada com o conceito de espacialidade diferencial 

de Lacoste (1988), que se refere ao conjunto de práticas sociais/espaciais e à 

multiplicidade de representações espaciais decorrentes dessas práticas. O interesse do 

autor pelas práticas e representações espaciais demonstra uma preocupação com o saber 

pensar o espaço geográfico e o significado político dos saberes e das práticas espaciais 

nas sociedades capitalistas. 

 Nos primórdios das sociedades, a prática espacial se inscrevia no quadro único 

de um espaço relativamente limitado, e o conhecimento desse espaço era caracterizado 

pela experiência pessoal e concreta. Para além desse limite, existia o desconhecido, o 

espaço imaginado e mítico. O autor afirma que a maioria das práticas espaciais habituais 

dos membros da aldeia se assentava em poucos conjuntos espaciais, de extensões restritas 
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e encaixadas umas nas outras, já que os sujeitos percorriam a pé os territórios aos quais 

pertenciam e identificavam facilmente seus pontos de referência, nenhum elemento 

passava despercebido. 

Entretanto, o espaço da aldeia não era o único espaço de interesse. Os chefes de 

guerra, os príncipes, preocupavam-se com espaços mais amplos, e passaram a sentir a 

necessidade de representar outros espaços, ou seja, os territórios que eles dominavam ou 

que queriam dominar. Da mesma forma, os mercadores também tinham interesses nos 

espaços mais vastos, pois precisavam conhecer as estradas, as distâncias e as regiões por 

onde comercializavam seus produtos. Portanto, eles necessitavam de representações 

espaciais mais precisas e sistemáticas, somente as experiências e lembranças não eram 

suficientes, o que atribuiu função essencial ao geógrafo-cartógrafo e a técnica de 

representação do território em diferentes escalas. 

Desde os primórdios das sociedades, as representações do espaço e o saber 

pensar esse espaço já se constituíam em um saber importante e estratégico. Mas, por 

muito tempo, “só os membros das classes dirigentes puderam apreender, pelo 

pensamento, espaços bastante amplos para tê-los sob suas vistas e essas representações 

do espaço eram um instrumento essencial da prática do poder sobre territórios e homens 

mais ou menos distantes” (LACOSTE, 1988, p. 44). 

O período de expansão do comércio com o crescimento das cidades e, 

atualmente, o desenvolvimento do sistema capitalista na escala mundial fazem com que 

cada indivíduo tenha uma vivência de espaços mais amplos decorrente das mais diferentes 

práticas sociais. Lacoste (1988) argumenta que os indivíduos, cada vez mais 

diferenciados pelas atividades profissionais que exercem, são particularmente integrados 

às múltiplas redes multiescalares de relações sociais, essas não possuem contornos 

definidos e abrangem territórios de tamanhos bastante desiguais, cujos limites se 

sobrepõem e se entrecruzam. 

O autor traz uma reflexão sobre quão alienante pode ser o cotidiano da cidade 

para as representações espaciais:  

 

Hoje, é sobre distâncias bem mais consideráveis que, a cada dia, as pessoas se 

deslocam; seria melhor dizer que elas são deslocadas passivamente, seja por 

transportes comunitários, seja por meios individuais de circulação, mas sobre 

eixos canalizados, assinalados por flechas, que atravessam espaços ignorados. 

Nesses deslocamentos quotidianos de massa, cada qual vai, mais ou menos 

solitariamente, em direção ao seu destino particular. [...] Hoje, nossos 

diferentes "papéis" se inscrevem cada um em migalhas de espaço, entre os 
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quais nós olhamos sobretudo nossos relógios, quando nos fazem passar, a cada 

dia, de um a outro papel. Se os sonâmbulos se deslocam sem saber por que 

num lugar que eles conhecem, nós não sabemos onde estamos nos diversos 

locais onde temos algo a fazer (LACOSTE, 1988 p. 45-46-49). 

 

As práticas espaciais cotidianas têm uma intensa relação com o espaço-tempo, 

os apressados deslocamentos diários entre os locais de moradia, de trabalho e de lazer, o 

meio de transporte utilizado, as distâncias percorridas, proporcionam a vivência da 

espacialidade diferencial feita de “uma multiplicidade de representações espaciais, de 

dimensões muito diversas, que correspondem a toda uma série de práticas e ideias, mais 

ou menos dissociadas (LACOSTE, 1988, p. 49)”. 

A espacialidade diferencial pode se distinguir pelas diversas representações do 

espaço decorrentes dos deslocamentos dos sujeitos e pelas configurações espaciais das 

diferentes redes das quais dependem objetivamente no cotidiano. Entretanto, para os 

indivíduos da sociedade moderna, o conhecimento do espaço tende a ser parcializado e 

fragmentado, enquanto que para os governos as grandes corporações e empresas esse 

conhecimento tende a ser total. 

Lacoste (1988) cita ainda que a espacialidade diferencial também está presente 

na série de termos geopolíticos veiculados pela mídia ou pelo turismo (Europa do Leste, 

países subdesenvolvidos, América Latina, países do Sul) que correspondem à 

representações espaciais de uma região ou a uma série de paisagens turísticas, geralmente, 

essas representações são bastante imprecisas, mas que “proliferam, à medida em que os 

fenômenos relacionais de todas as espécies se multiplicam e se ampliam e que a ‘vida 

moderna’ se propaga na superfície do globo” (LACOSTE, 1988, p. 50). 

Essas representações espaciais por meio de termos “geopolíticos”, difundidos 

pelos diferentes meios de comunicação, não estão limitadas à escala mundial, isso pode 

ocorrer também na escala local. Na cidade, é comum seus habitantes usarem expressões 

e termos relacionados à localização para se referir a toda uma área ou região.   

Por exemplo, em Cuiabá frequentemente usa-se os termos região do Coxipó, que 

envolve vários bairros que se localizam nas proximidades do Rio Coxipó, e região do 

Centro Político Administrativo - CPA, que envolve os bairros próximos a esse centro, ou 

ainda, região do Porto, que envolve o entorno do Rio Cuiabá. Embora essas expressões 

possuam uma ideia de localização, são bastante imprecisas, nem sempre é possível 

dimensionar a extensão da área que representa, conforme pode ser visualizado na figura 

1 que representa as regiões administrativas de Cuiabá.  
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Figura 1 – Regiões administrativas de Cuiabá-MT 

 

 

Com a discussão sobre a espacialidade diferencial, Lacoste (1988) expõe a 

preocupação com o saber pensar o espaço, destaca-o como um saber estratégico para a 

ação e reflexão sobre o espaço geográfico. Saber pensar o espaço é vê-lo e analisá-lo 

como uma combinação de níveis de representações espaciais. Nas palavras do autor:  
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As práticas espaciais têm um peso sempre maior na sociedade e na vida de 

cada um. O desenvolvimento do processo de espacialidade diferencial 

acarretará, necessariamente, cedo ou tarde a evolução a nível coletivo de um 

saber pensar o espaço, isto é, a familiarização de cada um com um instrumento 

conceitual que permite articular, em função de diversas práticas, as múltiplas 

representações espaciais que é conveniente distinguir, quaisquer que sejam sua 

configuração e sua escala, de maneira a dispor de um instrumental de ação e 

de reflexão (LACOSTE, 1988, p. 53).  

 

Há, portanto, nas práticas espaciais uma dimensão escalar que integra o sistema 

de relações e significação da ação humana. Em uma orientação teórica-metodológica 

diferente da utilizada nesta tese, Corrêa (2007; 2011) estabelece uma relação entre as 

práticas espaciais dos agentes sociais, a escala e a produção do espaço.  

Em uma perspectiva operacional, Corrêa (2011) destaca as acepções espacial e 

conceitual do conceito de escala6 para analisar as práticas espaciais das grandes 

corporações na produção do espaço. A escala espacial, geralmente chamada de escala 

geográfica, refere-se à área de abrangência (local, regional, nacional ou global) de um 

processo ou fenômeno. A escala conceitual abrange “as relações entre um objeto de 

pesquisa, os questionamentos e as teorias pertinentes e sua representação cartográfica” 

(CORRÊA, 2011, p. 41). 

O autor sugere duas escalas conceituais, a rede urbana e o espaço intraurbano, 

para análise das práticas espaciais dos agentes sociais atuantes na produção do espaço 

urbano. De acordo com Corrêa (2007), na escala da rede urbana o processo de produção 

manifesta-se na diferenciação funcional (hierarquia urbana); e na escala do espaço 

intraurbano. Essa manifestação evidencia-se em duas esferas, a divisão econômica e a 

divisão social do espaço (processos espaciais – centralização, descentralização, 

diferenciação, territorialização, segregação/valorização espaciais, território).  

Souza (2015) também discute o conceito de escala fundamentado na ideia de 

construção social da escala. Inicialmente, apresenta as concepções da escala cartográfica 

e da geográfica, e segue problematizando esta última. Para o autor, a escala geográfica 

está relacionada com a extensão e magnitudes do objeto de pesquisa no espaço 

geográfico. 

                                                           
6 De acordo com Corrêa (2007; 2011) o conceito de escala possui mais duas acepções: escala de dimensão 

ou tamanho, referente a economia interna e externa; a escala cartográfica, a qual revela a relação entre o 

objeto e sua representação em mapas e cartas.  
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Segundo Souza (2015), a escala geográfica deve ser entendida em três 

subdivisões: escala do fenômeno, escala de análise e escala de ação. A escala do 

fenômeno refere-se ao objeto real e a sua abrangência física no mundo, por exemplo, pode 

estar relacionada à extensão de um rio, um estado, um país, e de fenômenos sociais como 

globalização, ação de movimentos sociais, cujo alcance é indicado pela espacialidade. 

A escala de análise estabelece relação estreita a do fenômeno, ela “é 

intelectualmente construída como um nível analítico [...] a partir de uma questão ou de 

um problema que tenhamos formulado” (SOUZA, 2015, p. 182). Ela, portanto, 

oportuniza a compreensão das características importantes do objeto de estudo 

investigado. A escala de ação indica a reflexão “acerca do alcance espacial das práticas 

dos agentes”, por conseguinte, corresponde a um aspecto específico do objeto e é de 

caráter político, pois implica um raciocínio estratégico sobre as ações, geralmente 

coletivas, e ao papel dos agentes e sujeitos do fenômeno social em questão (SOUZA, 

2015, p. 182)7. 

O autor critica o uso irrefletido das escalas geográficas (local, regional, nacional 

e internacional) como se fossem “naturais” e anteriores ao fenômeno, como uma realidade 

desprovida de história, na qual os sujeitos são condicionados pelas escalas sem exercerem 

influências algumas sobre elas. Muitos pesquisadores e planejadores as usam sem 

preocupação quanto a consistência de seu conteúdo, como se fossem termos técnicos 

(SOUZA, 2015). Portanto, a escala geográfica deve ser construída considerando o 

conteúdo das interações sociais do objeto de estudo contextualizada nas concepções da 

realidade.  

A respeito das práticas espaciais, o autor é categórico ao afirmar que elas são 

práticas sociais, pois expressam a espacialização dos sujeitos:  

 

Todas as práticas espaciais, repito, são sociais. Prática espaciais são práticas 

sociais em que a espacialização (a organização espacial, a territorialidade, a 

“lugaridade”...) é um componente nítido e destacado da forma de organização, 

do meio de expressão e/ou dos objetivos a serem alcançados” (SOUZA, 2015, 

p. 241, grifos do autor). 

 

                                                           
7 Souza (2015) discute também a “política de escala(s)” como a articulação de ações e agentes em diferentes 

níveis escalares com o objetivo de incrementar os efeitos e minimizar os impactos da ações nefastas. Por 

fim, apresenta uma tipologia de níveis escalares com base na dinâmica dos processos sociais e das práticas 

espaciais: 1 do corpo; 2 dos nanoterritórios; 3 local (3a microlocal, 3b mesolocal, 3c macrolocal); 4 

regional; 5 nacional; 6 internacional (6a grupo de países, 6b global). 
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Está implícita a dimensão escalar no conceito de práticas espaciais formulado pelo 

autor. As ações empreendidas pelos sujeitos no uso e apropriação no processo de 

produção do espaço são mediadas pelas necessidades da vida cotidiana das cidades. 

Portanto, mesmo diferentes nos fundamentos teórico-metodológico, considera-se 

pertinentes as contribuições dos autores sobre a escala como um constructo social 

(SOUZA, 2015) ou teórico (CORRÊA, 2011) para analisar o alcance das práticas 

espaciais cotidianas dos professores. 

Desse modo, ponderando as referências teóricas citadas, concebe-se que as 

práticas espaciais cotidianas são expressas por meio dos deslocamentos dos sujeitos em 

busca da realização da vida humana (entre os lugares do habitar, do trabalhar e de lazer), 

há, portanto, uma articulação entre espaço-tempo que revela a extensão dessa 

espacialidade. As práticas espaciais cotidianas proporcionam múltiplas representações e 

concepções espaciais que vão se estruturando em um conhecimento prático sobre o 

espaço geográfico.  

No espaço urbano, as práticas espaciais, por estabelecerem relações com o habitar, 

com o mundo do trabalho e com as atividades da vida privada, expressam a apropriação 

dos espaços urbanos e a relação dos sujeitos com os lugares da cidade. São, portanto, 

plenas de objetividade e subjetividade resultantes do espaço percebido, concebido e 

vivido no processo de produção do espaço urbano. 

Considera-se que as concepções teóricas de Lefebvre (2000) e de Lacoste (1988) 

dialogam, na medida em trazem a percepção dos sujeitos para seus debates sobre o 

processo de produção do espaço e espacialidade. De acordo com Moreira (2017), as 

práticas e saberes espaciais são práxis orientadas na percepção e na ideologia. Para o 

autor, a percepção é base do movimento de formação da noção, e a ideologia é 

pressuposto à construção do conceito. São, portanto, elementos opostos que atuam nos 

movimentos que metamorfoseiam o par prática-saber do senso-comum no par prática-

saber do saber científico. 

  A percepção é uma categoria de mediação da passagem da prática e do saber, 

tanto da noção quanto do conceito, no movimento de conversão recíproca. Já a ideologia 

apresenta-se como categoria de representação, intermediando a relação transformação 

recíproca do saber e da prática espacial a partir da interconexão da noção e do conceito 

(MOREIRA, 2017). Conforme explica o autor: 
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A percepção localiza-se na essência da prática espacial, o plano da abstração 

mental que extrai a noção que o transforma no saber espacial. A ideologia 

localiza-se na interface, o plano da transversalidade do saber do senso comum 

a caminho do logos da abstração científica (MOREIRA, 2017, p.15).  
 

A percepção e a representação (ideologia) são essenciais para saber pensar e 

compreender o processo de produção do espaço, por sua vez, são fundamentais para se 

proceder à leitura da cidade. No ensino de Geografia, ainda que a referência deva ser 

sempre a vivência do aluno, a forma como são abordados os temas/conteúdos cidade e 

urbano está repleta de concepções, significados e representações oriundas das práticas 

espaciais cotidianas realizadas pelos professores. Nesse sentido, indaga-se: como se 

configuram as práticas espaciais cotidiana dos professores de Geografia em Cuiabá? Qual 

a percepção dos professores acerca da cidade de Cuiabá? Quais conhecimentos sobre a 

cidade os professores têm construído na vida cotidiana? Na sequência buscar-se-á 

elucidar essas questões.  

 

1.4 Prática espacial cotidiana dos professores de Geografia: os conhecimentos 

construídos na vivência da cidade de Cuiabá 

 

Nesta parte do trabalho serão apresentados alguns dados da pesquisa empírica 

coletados por meio dos instrumentos “narrativas das práticas espaciais” e entrevista 

coletiva, limitando-se aos aspectos do espaço percebido. Primeiramente, identificou-se as 

práticas espaciais cotidianas (o espaço percebido) dos professores de Geografia por meio 

de seus deslocamentos na realização das suas atividades da vida cotidiana, a saber: lazer, 

educação, trabalho e moradia.  

A escolha dessas atividades está fundamentada na concepção de Cavalcanti (2008) 

de que estas compõem a dinâmica da vida dos sujeitos e, também, a própria dinâmica da 

cidade, pois os sujeitos participam de seu processo de produção:   

 

A produção da cidade refere-se à produção da vida cotidiana das pessoas que 

nela vivem e atuam – suas atividades e o arranjo espacial decorrente dessas 

atividades – e à produção econômica nela realizada, que diz respeito às 

atividades diretamente produtivas. Entre as atividades cotidianas da cidade 

destacam-se as de lazer, de educação, de trabalho, de descanso. Todas 

compõem a dinâmica da vida das pessoas que vivem na cidade e, 

consequentemente, a dinâmica da própria cidade (CAVALCANTI, 2008, p. 

88-89). 
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Para ampliar o entendimento das práticas espaciais cotidianas para além dos 

deslocamentos entre os locais de reprodução (material e simbólica) de suas vidas, buscou-

se também identificar as relações e conexões estabelecidas nos/entre os diferentes espaços 

e sujeitos, com o intuito de desvelar o conteúdo das relações sociais de produção e 

reprodução da/na cidade.   

Para isso, solicitou-se a dois professores, de uma escola, que trouxessem duas 

fotografias que representassem os locais (formas) em que realizam as atividades 

cotidianas (trajetos cotidianos; moradia/bairro, trabalho/entorno, estudos e lazer e 

diversão); e também que delineassem as relações estabelecidas com pessoas, grupos nos 

locais, estabelecimentos comerciais e serviços em que realizam as suas atividades 

cotidianas. Em seguida, pediu-se a eles que descrevessem as conexões existentes entre 

suas atividades cotidianas, para isso, sugeriu-se duas descrições/conexões (atividades e 

locais: lazer e moradia, trabalho e estudo) e outras duas a critério deles.  

Deste modo, considerando a relação espaço-tempo dos deslocamentos foi possível 

identificar a extensão das práticas espaciais que são demonstradas, neste trabalho, pelas 

seguintes escalas: deslocamentos ordinários, deslocamentos esporádicos e deslocamentos 

extraordinários. 

Os deslocamentos ordinários estão restritos, basicamente, ao bairro Tijucal, 

onde estão localizados, sobretudo, os lugares de moradia e trabalho e, alguns, de estudo 

e lazer. As práticas espaciais cotidianas são descritas pelos professores a partir dos trajetos 

que percorrem entre suas residências e a escola, que além de local de trabalho é, também, 

local de estudos para ambos os sujeitos. 

Os deslocamentos ordinários do Professor D, representados pelas setas azuis, 

estão marcados pelos ir e vir entre os locais de moradia, indicado pelo signo da casinha 

azul, e de trabalho, representado pela letra A, aos fins de semana costuma frequentar, com 

a família, bares e restaurantes, apontado pela letra C, e casas de amigos e familiares, 

indicados pela letra D. Os deslocamentos cotidianos, indicados pelas setas verdes, 

referem-se ao Professor E. Estes deslocamentos estão circunscritos entre os lugares de 

moradia, representado pelo signo da casinha verde, e trabalho, representado pela letra A. 

Aos fins de semana tem por hábito frequentar a igreja e casa de amigos no condomínio 

em que reside, indicados pela letra B e número 1, respectivamente, conforme podem ser 

visualizados na figura 2. 
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Figura 2 - Deslocamentos ordinários dos professores de Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: Dados levantados na pesquisa empírica, 2019.
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Os Professores D e E cumprem na escola trinta horas semanais de trabalho, sendo 

vinte horas em sala de aula e dez horas de hora-atividade (geralmente, realizada no 

contraturno de trabalho). No mesmo local, são realizados cursos de formação contínua 

oferecidos pelo Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica 

(CEFAPRO/Cuiabá), órgão ligado à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT). 

Em relação às práticas espaciais de lazer realizadas no bairro, os sujeitos 

mencionam que costumam visitar casas de familiares e amigos, frequentar bares e 

lanchonetes, e congregar na Igreja Nossa Senhora Aparecida/Comunidade Sagrada 

Família, a residência também se configura em um local para o ócio, além das obrigações 

domésticas, conforme pode ser observado na figura 3: 

 

Figura 3 - Atividades de lazer no local de residência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Professor D 
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Os deslocamento esporádicos estão circunscritos, principalmente, pela região sul 

e região leste da cidade de Cuiabá, cujas práticas espaciais são para atividades de estudo, 

lazer e trabalho, como pode ser observado na figura 4, na página seguinte. Esta 

constatação corrobora com o entendimento de Lacoste (1988) de que os sujeitos 

vivenciam o espaço de maneira fragmentada, isto decorre da própria dinâmica da vida 

cotidiana que não permite a vivência da cidade em sua totalidade. 

Observa-se que o Professor E tem suas práticas espaciais de lazer, indicadas pelas 

setas verdes, mais espacializadas, pois costuma frequentar academia de ginástica, casas 

de amigos e familiares, a comunidade ribeirinha São Gonçalo Beira Rio e o grupo de 

dança folclórica Flor Ribeirinha, representadas pelas letras, localizados em bairros da 

região do Coxipó. O Professor D, representado pelas setas azuis, desloca-se a outras 

regiões de Cuiabá para práticas de estudo, pois cursa Bacharelado em Geografia na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e para a área central, onde costuma fazer 

algumas compras e acompanhar o deslocamento de um familiar até o local de trabalho, o 

Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, estes locais são indicados por números. 

Os deslocamentos ordinários e esporádicos estão relacionados às formas de 

ocupação e apropriação do espaço urbano. Considerando a perspectiva do morador, que 

também é consumidor, “a cidade é meio de consumo coletivo (bens e serviços) para a 

reprodução da vida dos homens. É o lócus da habitação e tudo o que implica o habitar na 

sociedade atual [...]” (CARLOS, 2018, p. 46). 

Atualmente, o habitar na cidade requer as demandas básicas para a reprodução da 

vida: moradia, escolas, creches, assistência médica e odontológica, saneamento básico, 

luz, telefone, acesso à internet, atividades culturais, lazer, segurança, acessibilidade e 

transporte. No que se refere ao objeto desta pesquisa, destacam-se as condições de 

deslocamento como fundamentais para a dinâmica econômica e social do espaço urbano, 

pois, mais do que simplesmente oferecer transporte público, é preciso proporcionar a 

mobilidade urbana aos moradores para que possam se deslocar com rapidez, comodidade 

e segurança entre lugares da cidade.  

Na entrevista, quando questionados sobre as condições de deslocamentos e 

mobilidade urbana de Cuiabá, os professores apontaram alguns problemas como 

congestionamentos, a precariedade dos ônibus, as dificuldades de integração das linhas 

de ônibus e os desafios para modernizar o sistema de transporte da cidade, conforme 

transcrição das respostas do professores: 
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Figura 4 - Deslocamentos esporádicos dos professores de Geografia

 

Fonte: Dados levantados na pesquisa empírica, 2019.
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[...] Cuiabá e Várzea Grande são duas cidades interligadas, são interdependente 

na questão de transporte. A Av. da FEB é a principal artéria de ligação Cuiabá 

– Várzea Grande, tem a Sérgio Mota, mas a FEB é a principal. Hoje se trafegar 

pela FEB até chegar a 15, a 15 de Novembro em Cuiabá é uma via sacra, é uma 

dificuldade muito grande, portanto, que muitos motoristas preferem ir pelas 

avenidas adjacentes, pelas avenidas secundárias. Pega um trajeto maior. [...] 

Pra você pegar e chegar muitas vezes você tem que pagar outra passagem, 

dependendo do tempo que você tá, que você tem para fazer integração. Então 

o que que acontece? Foi um projeto muito bom8, só que não tinha estrutura. 

Penso que alguém aí possa pensar em refazer esse projeto de novo, né? [...] 

(PROFESSOR E, 2019). 

Tentou-se com essas novas obras aí, criar formas com que não acontecesse... 

que não fizesse de Cuiabá uma São Paulo, né? Mas eu vejo que hoje em dia 

continua-se caminhando para isso. Por que aumentou a quantidade de veículos, 

né? Hoje se você for pensar em Cuiabá não existe mais horário de pico, por 

que antes pensava-se nos horários de pico, ah! Sete horas da manhã, meio dia, 

qualquer horário que você... qualquer avenida que você pegar tem 

engarrafamento (PROFESSOR D, 2019). 

 

A percepção dos professores sobre o transporte e mobilidade urbana de Cuiabá 

permite a elaboração de conhecimentos geográficos sobre o fenômeno urbano, pois a 

cidade é a sua forma de manifestação, cuja materialidade é percebida na/pela paisagem 

urbana. Esta, além do aspecto material, é também representação das relações sociais de 

produção do espação urbano, conforme explicação de Carlos (2018, p. 36): 

 

A paisagem urbana é a expressão da “ordem” e do “caos”, manifestação formal 

do processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível do aparente 

e do imediato. O aspecto fenomênico coloca-se como elementos visível, como 

a dimensão do real que cabe intuir, enquanto representação das relações sociais 

reais que a sociedade cria em cada momento do seu processo de 

desenvolvimento.  

 

Nesse sentido, dois elementos emergem como fundamentais na compreensão da 

paisagem: o espaço construído, abrangendo seus aspectos material, histórico, econômico 

e social; e o movimento da vida, as atividades exercidas pelas pessoas que circulam na 

cidade (CARLOS, 2018). A autora afirma que por meio e a partir da paisagem urbana 

pode ser percebida a dinâmica característica do processo de (re)produção espacial e seu 

conteúdo. Portanto, auxiliando na compreensão da natureza da cidade: aglomeração, 

produção social e cotidiano.  

Os deslocamentos extraordinários são aqueles realizados para além do 

perímetro urbano da cidade de Cuiabá e requerem maior tempo de deslocamento. Estes 

                                                           
8 O professor está se referindo à Estação Bispo Dom José desativada no ano de 2005, ficava localizada na 

Av. Tenente Coronel Duarte, popularmente conhecida como Av. da Prainha. 
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são destinados, exclusivamente, às práticas espaciais de lazer e entretenimento. 

Estendem-se por lugares e cidades da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá 

(RMVRC), da Mesorregião norte Mato-grossense e até de outros estados, conforme pode 

ser observado na figura 5, inserida na página seguinte. 

 

Figura 5 - Deslocamentos extraordinários dos professores de Geografia 

          Fonte: Dados levantados na pesquisa empírica, 2019. 
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As práticas de lazer dos sujeitos diferenciam bastante entre si. O Professor D 

costuma deslocar-se para as cidades de Poconé e Rosário Oeste, localizadas no entorno 

da RMVRC, para visitar familiares, procurando o contato com pessoas, como pode ser 

visualizado pelas flechas azuis.  Já o Professor E realiza práticas de lazer em ambientes 

naturais, tais como: trilhas ecológicas no Distrito da Guia, município de Cuiabá, e banhos 

de rio/cachoeira em Chapada dos Guimarães, conforme figura 6. Além disso, desloca-se 

a passeio até as cidades de Juína e Juara, localizadas no norte de Mato Grosso, e Campo 

Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, indicados pelas flechas verdes. 

 

Figura 6 - Atividades de lazer no município de Chapada dos Guimarães 

 

Fonte: PROFESSOR E, 2019. 

 

Há, portanto, nas práticas espaciais dos professores da pesquisa o caráter da 

espacialidade diferencial (LACOSTE, 1988), cuja ordem de grandeza está expressa pelos 

deslocamentos ordinários, esporádicos e extraordinários. Contudo, em decorrência dos 

sujeitos terem suas moradias e local de trabalho no mesmo bairro, são as práticas espaciais 

de lazer que mais evidenciam a espacialidade diferencial. 

Nota-se que a espacialidade do Prof. D está circunscrita ao bairro de residência e 

às cidades de Poconé e Rosário Oeste, nas quais residem seus familiares. Já a 

espacialidade do Prof. E é mais extensa, na busca por conhecer outros lugares, estende-
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se a cidades que extrapolam os domínios da região metropolitana de Cuiabá, incluindo a 

capital do estado de Mato Grosso do Sul. Contudo, não se concebe as escalas das práticas 

espaciais, ou seja, a espacialidade diferencial, como algo que impõe limites para pensar 

o espaço, pois, isso é viabilizado pelo instrumental teórico-conceitual que possibilita 

articular as relações e conexões no processo de produção do espaço.  

As percepções decorrentes dos deslocamentos extraordinários permitem pensar a 

organização do espaço mato-grossense e a cidade de Cuiabá no contexto regional (relação 

local-regional). Os professores, em suas falas destacaram, aspectos econômicos e de 

integração viária regional que permite o escoamento da produção agropecuária do estado 

de Mato Grosso, principalmente os problemas com a logística de transporte, conforme 

pode-se ler: 

 

[...] muitas cidades do interior de Mato Grosso ainda assim necessitam muito 

desse investimento econômico. Eu vejo assim: que nós temos muitos polos 

econômicos no estado promissores, mas temos muitas cidades atrasadas 

economicamente, cidades que hoje em dia são chamadas de dependentes 

(PROFESSOR D, 2019). 

 
Essas cidades Juína, Juara, então, são cidades que eu passei ano retrasado, uma 

dificuldade 270 km você passa o dia inteiro para você andar. Agora que está 

asfaltando. São cidades que tem muito potencial turístico, econômico, para 

mineração, para exploração de criação de gado. Mas a logística. Ainda mais 

agora nesse período de chuva, como que o produtor vai investir lá, né? Então 

Cuiabá, Mato Grosso tem muito para crescer, para desenvolver. [...] Só que 

não tem logística, logística. [...] Se faz um investimento maior em, ou estrada 

ou que o governo federal faça chegar, o projeto é para chegar em Cuiabá e ir 

para frente, até Tangará da Serra, a Ferronorte (PROFESSOR E, 2019). 

 

Mencionaram, também, aspectos da interação entre os municípios que compõem 

a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, conforme destacou o Professor E: 

 

[...] a interação que eu vejo assim, como polo econômico a cidade de Cuiabá, 

ela exerce muito influência nessas cidades. [...] Na questão saúde que eu vejo, 

Cuiabá ela socorre muito, a questão jurídica, você pode ver que nesse último 

ano muitas delegacias, delegacias da área de segurança, que foram fechadas 

nas cidades do interior, aí. [...] Cuiabá tem muita importância para essa 

cidades, como, saúde, economia, questão de segurança, né? questão industrial, 

ainda exerce muita dependência. Eu vejo assim nessa questão, que muitas 

industrias daqui de Cuiabá tem uma certa resistência de montar um filial fora, 

ou é por questão da logística que falamos agorinha ou por causa que Cuiabá 

ainda fornece para eles esse retorno financeiro. Há sim uma interação. A gente 

percebe que há uma interação, podia haver mais (PROFESSOR E, 2019). 
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As práticas espaciais cotidianas estão inseridas dentro de um sistema de estrutura 

social, econômica, política, cultural, ideológica de produção do espaço. Isso faz com que 

a autonomia desses sujeitos esteja submetida a este sistema. Portanto, no contexto deste 

estudo, as necessidades e desejos estão condicionados pela ordem imposta pelo sistema 

capitalista de (re)produção. O argumento de Carlos (2018, p. 77) corrobora o enunciado: 

 

O modo como a sociedade vive hoje é determinado pelo modo como o capital 

se reproduz, em seu estágio de desenvolvimento. Isso quer dizer, também, que 

o trabalhador não foge ao "controle" do capital, nem quando está longe do local 

de trabalho, pois o espaço da moradia tende a submeter-se às necessidades e 

perspectivas da acumulação do capital. 

 

Esta perspectiva da submissão da vida cotidiana ao processo de acumulação 

capitalista pode ser observada nas relações sociais de produção e reprodução 

estabelecidas pelos professores com seus vizinhos, amigos, familiares, colegas de 

trabalho, comerciantes e prestadores de serviços, em suas práticas espaciais cotidianas, 

conforme descrição apresentada no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Descrição das relações sociais de reprodução estabelecidas pelos 

professores 
 

Atividades 

Cotidianas 

Professor D Professor E 

 

 

Trajetos 

O trajeto percorrido de casa até a 

escola é feito de carro com meu 

esposo e filho, através da Avenida 

Edson Luiz conhecida como Espigão 

que é a principal do bairro com 

comércio, de lojas, farmácias e 

supermercados. 

No trajeto que percorro durante a semana me 

relaciono com motorista, ciclista e pedestres, 

pois moro em um condomínio que não possui 

estacionamento e comércio (precisa ir de 

carro). Tenho amizade com os comerciantes da 

região, pois moro na região há 15 anos e posso 

dizer que temos um contato muito cordial e 

respeitoso.  

 

 

Moradia 

O local que resido atualmente é 

alugada no setor I do Tijucal resido 

com meu esposo, filhos, sogra e 

sobrinho. Não sou muito de conviver 

com meus vizinhos mais porque meu 

filho brinca com as crianças dos 

vizinhos mantenho a cordialidade a 

relação de cumprimentos dos 

mesmos, mas não sou muito de 

frequentar a casa. 

No condomínio que moro tem 289 residências, 

não conheço todos porque muitos são 

funcionários públicos, assim como eu e passam 

o dia todo fora. Por isso não socializamos 

muito, mas os que conheço, tenho uma relação 

respeitosa e cordial, participamos da reunião de 

condomínio a cada três meses. Frequento a casa 

de alguns que tenho mais amizade e somos 

bastante recíprocos na amizade. 

 

 

 

Na escola em que trabalho, tenho um 

bom relacionamento profissional 

com a direção e coordenação, com os 

demais professores a maioria só 

profissional mesmo, alguns são meus 

amigos de infância por tanto 

Na escola temos contato com os colegas de 

todos os setores da educação por trabalhar em 

uma escola pública, tenho contato com os 

funcionários de todos os setores (direção, 

coordenação, docência, auxiliares e cozinha) há 

uma boa interação entre os membros da 
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Organização: CHRISTAN, 2020. 

 

“A cidade aparece como um bem material, como uma mercadoria consumida de 

acordo com as leis de reprodução do capital” (CARLOS, 2018, p. 28). Portanto, isso se 

expressa na paisagem urbana e nos lugares apropriados pelos sujeitos na realização de 

suas atividades cotidianas. Os locais de moradia e as diferentes habitações são exemplos 

contundentes da mercantilização dos espaços da cidade. Para ambos professores, os locais 

de moradias foram representados por suas residências propriamente ditas. O Professor D 

reside em uma casa localizada no bairro Tijucal, já o Professor E reside em um 

condomínio fechado localizado no bairro vizinho, Jardim dos Ipês, conforme pode ser 

observado na figura 7. 

Schmid (2012, p. 99), ao analisar a teoria de produção do espaço de Henry 

Lefebvre, explica que a prática espacial:  

 

[...] denota o sistema resultante da articulação e conexão de elementos ou 

atividades. Em termos concretos, poder-se-ia pensar como as redes de 

interação e comunicação se erguem na vida cotidiana (ex. a conexão diária 

entre casa e o local de trabalho) ou no processo de produção (relações de 

produção e troca). 

 

Trabalho frequentar a casa deles, e eles a 

minha, frequentamos a mesma igreja 

unidade escolar tanto no profissional quanto 

nos momentos de lazer, nas reuniões periódicas 

há um bom diálogo em busca da resolução de 

problemas da unidade escolar. 

 

Estudo 

Com relação à formação na escola, 

frequentamos o PEPE em que o 

CEFAPRO ministra e pelos 

coordenadores. Também estou 

fazendo bacharelado na UFMT. 

Busco constantemente aprimoramento como 

profissional, tantos nos cursos oferecidos pelo 

Estado (CEFAPRO) quanto fora (pós-

graduação). A escola possui ambientes que 

proporcionam condições para essas trocas de 

aprimoramento do profissional. 

 

Lazer 

Meu lazer geralmente é com minha 

família vou a igreja na Sagrada 

Família no setor II, na casa dos meus 

amigos e na casa da minha família. 

 

No que diz respeito ao lazer pratico esportes 

(futebol e faço academia), também ______ com 

colegas de trilhas e confraternizações. Participo 

de grupos da igreja, sou membro do conselho 

da igreja e de células de orações e ações 

solidárias pela igreja católica. 
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Figura 7 - Local de moradia 

     Fonte: Professor E, 2019. 

 

As conexões oferecem elementos para compreender o processo de produção do 

espaço urbano como uma rede de atividades e interações interconectadas, as quais são 

estabelecidas sobre uma base material pensada, formando um sistema de objetos e ações 

conforme os pressupostos de Santos (2008).  Essas interações/conexões possuem como 

característica fundamental a simultaneidade, uma vez que as relações sociais de produção 

e reprodução acontecem concomitantemente, uma viabilizando e condicionando a outra. 

As conexões descritas pelos professores caracterizam os elementos mais 

imediatos e diretos dessas interações, conforme retratado no quadro 2. 

 

Quadro 2 -  Descrição das conexões entre os locais e atividades cotidianas realizadas 

pelos professores 

 

Professor 

Local/Atividades 

Lazer Morar 

 

 

 

As atividades realizadas no meu dia a dia de lazer sempre são realizadas com meu filho, 

seja nas que envolvem a escola ou no cotidiano. 

Trabalhar Estudar 

A formação continuada está sempre voltada para a melhoria da prática educacional em 

sala. Em que o estudar dá o suporte para que o trabalho seja desenvolvido com a última 



83 

 

 

 

 

 

Professor D 

qualidade. E a formação principalmente voltada para o trabalho com alunos especiais. 

Isso nos faz valorizar a prática. 

Deslocamentos Trabalhar 

O meu cotidiano está de certa forma ligado ao trabalho pois moro no bairro e por 

conhecer o público alvo essa relação de troca de experiência vivenciando o local se 

torna mais fácil a integração em sala através das paisagens urbanas. 

Lazer Trabalhar 

Como moro no bairro, minhas atividades de lazer se cruzam com o trabalho. No sentido 

de alguns colegas de trabalho moram no bairro e frequentam a igreja, bares e 

lanchonetes e essa relação seja de proveito também no ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

Professor E 

Lazer  Morar 

Eu como qualquer pessoa preciso de administrar o meu tempo para conciliá-lo com as 

atividades de lazer e profissionais para que tanto a minha saúde mental e física estejam 

em harmonia. A sobrecarga profissional pode gerar danos que serão prejudiciais para 

os meus rendimentos e saúde _______ a relação com a família. Por isso que procuro 

dedicar um tempo para meu lazer, trabalho, etc. Para que com isso não haja 

discordância e perca de “qualidade” pessoal, familiar e profissional. 

Trabalhar Estudar 

Procuro separar trabalho, família e estudos. Apesar de que meus estudos são 

parcialmente ligados ao trabalho, digo, parcialmente por almejar outra profissão 

(segurança). Também gosto de (…) juntamente com colegas de trabalho melhoras no 

ambiente de trabalho (como limpeza, (…) e (…) das áreas no entorno da escola. 

Lazer Trabalhar 

Nas atividades que pratico com a minha família nos momentos de lazer (passeios em 

parques, Chapada dos Guimarães, rios e outros) procuro identificar elementos naturais 

e artificiais locais, pois um professor nem no horários de lazer deixa de ser professor, 

conhecimento dos aspectos locais sempre é bom para ser utilizado em sala. 

Trabalhar Estudar 

Como professor pesquisador o aprimoramento das habilidades através da busca por 

informações e aprimoramento de conhecimento no ambiente de trabalho como fora dele 

é importante para que o profissional da educação sempre (…) leque de conhecimento 

que o auxiliam em seu trabalho com os seus alunos. Um profissional da educação 

sempre tem que buscar conhecimento e informação para se manter atualizado e levar o 

melhor possível de conteúdos para a sala de aula e com isso estimular os seus alunos. 

  Organização: CHRISTAN, 2020. 

 

Os professores demostram valerem-se dos conhecimentos provenientes das 

práticas espaciais cotidianas para problematizar temas relacionados ao processo de 

urbanização e crescimento urbano nas aulas, conforme pode-se ler em suas explanações 

a seguir:  
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Vou observando. Então isso aí, eu vou levando isso na minha mente, aí quando 

eu trabalho com os alunos certas situações, eu falo oh, o crescimento urbano 

da cidade, eu falo sobre isso aí, a cidade está crescendo, Cuiabá, um exemplo, 

Cuiabá. Cuiabá tá crescendo. Para onde Cuiabá vai crescer, gente? Pra onde 

vocês acham que Cuiabá vai crescer agora? Vai crescer para a região norte, 

para a região leste, para a região sul, região oeste do estado, da cidade aqui... 

Oh! Cuiabá não tem como crescer para Várzea Grande, já temos uma barreira 

natural ali. Eu falei então, Cuiabá a tendência mais agora é crescer para a região 

sul, não é? Mas eles ficam assim, o sul é onde? Sul é aqui, gente. Você já tá 

aqui na parte sul, né? Vai descendo para Santo Antônio, vai descendo aqui oh, 

para o distrito industrial. São as partes que o que? São mais fáceis de fazer 

urbanização, aí eles começam pensar. E aí vai sumir o que? Árvore, né? Vai 

ter que tirar árvore, vai ter que fazer rede de esgoto. Aí eu trabalho com isso 

daí. Então a medida que eu também gosto de mexer, passear, andar aí no sítio, 

então eu vou vendo assim oh! as coisas que vão se perdendo com o tempo. 

Você vai aqui no distrito industrial você encontra sítio. Coisa que até 10 anos 

atrás pra, pra alguns alunos era longe, hoje é perto. Eu lembro como era 

criança, minha mãe tinha um terreno lá no Pascoal Ramos, a gente mora aqui 

no Coophema, para mim era uma viagem. Hoje é a coisa mais rápida do mundo 

(PROFESSOR E, 2019). 

 

É igual o sétimo ano sobre a questão da urbanização. Como eu entrei com eles 

agora, vou começar a trabalhar sobre o bairro, porque o Tijucal está sendo todo, 

a parte de esgoto dele, tá toda sendo restaurada. Então, por que está sendo 

restaurada? O que eles estão querendo com isso? Aí, já usa esse córrego que 

passa atrás da escola, vocês estão vendo por que eles estão fazendo toda essa 

parte de esgoto? Para não cair mais esgoto aqui. Então, de um certa forma estão 

também querendo resgatar os córregos (PROFESSOR D). 

 

A pesquisa realizada por Fraporti (2019) confirma o entendimento do Professor E 

de que a região sul do município constitui em uma área de expansão urbana de Cuiabá. O 

autor destaca que com reorganização administrativa distrital realizada em 20119 três 

novos distritos foram criados, a saber: Distrito do Aguaçu, Distrito de Nova Esperança e 

Distrito do Sucuri, localizados respectivamente nas regiões noroeste, sul e oeste do 

município.   

Considerando a contiguidade territorial e a proximidade das áreas urbanas dos 

distritos do Sucuri e de Nova Esperança ao Perímetro Urbano de Cuiabá, Fraporti (2019, 

p. 142) afirma esta situação “induz o crescimento urbano para essas áreas” permitindo a 

efetiva ocupação para fins urbanos e, assim, promovendo a expansão indireta do 

perímetro urbano. 

Desse modo, os discursos dos professores indicam que a percepção tem uma 

função relevante na identificação dos fenômenos urbanos e construção dos 

                                                           
9 De acordo com Fraporti (2019) a Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio da Lei Nº 5.395 de 26 de maio 

de 2011, promoveu a reorganização administrativa distrital do município. Anteriormente existiam o Distrito 

Sede, Coxipó da Ponte, Coxipó do Ouro e Nossa Senhora da Guia, com a promulgação da referida lei estes 

distritos foram reordenados, perdendo parte de seus territórios para a criação dos novos distritos.  
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conhecimentos sobre a cidade, conforme evidencia a fala do Professor E referente à 

direção do crescimento urbano em Cuiabá na atualidade “[...] Cuiabá a tendência mais 

agora é crescer para a região sul, não é?[...]”. Pode-se arrazoar esse entendimento com 

base na argumentação de Moreira (2017) de que a percepção é a base do movimento da 

formação da noção e um elemento do par dialético (percepção e ideologia) na 

transformação do binômio prática-saber do senso comum em prática-saber do 

conhecimento geográfico. 

Percebe-se, também, por meio desses discursos, que as práticas espaciais 

cotidianas auxiliam os professores nas leituras e nas formulações de suas propostas para 

o ensino da temática. Entretanto, essas inferências só podem ser comprovadas com a 

análise das práticas pedagógicas dos professores de Geografia, o que justifica o interesse 

em investigá-las. 

A reflexão apresentada neste capítulo possibilitou argumentar sobre as práticas 

espaciais cotidianas como a dimensão prática/empírica dos conhecimentos docentes, 

reiterando que os sujeitos ao produzirem, cotidianamente, a Geografia e/ou seu objeto de 

estudo (espaço geográfico), constroem também conhecimentos sobre estes.  Da mesma 

forma, proporcionou a construção das bases teóricas para ampliar o entendimento das 

fontes dos conhecimentos docentes, pelo menos das fontes dos conhecimentos dos 

professores de Geografia. 
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CAPÍTULO 2  

 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA E AS 

CONEXÕES COM AS PRÁTICAS ESPACIAIS COTIDIANAS 

 

 

Kublai Khan percebera que as cidades de Marco Polo eram todas parecidas, 

como se a passagem de uma para a outra não envolvesse uma viagem mas 

uma mera troca de elementos. Agora, para cada cidade que Marco lhe 

descrevia, a mente do Grande Khan partia por conta própria, e, desmontando 

a cidade pedaço por pedaço, ele a reconstruía de outra maneira, substituindo 

ingredientes, deslocando-os, invertendo-os. 

 

 

Ítalo Calvino – As cidade invisíveis 

 

 

 

Neste capítulo caracteriza-se as práticas pedagógicas dos professores de Geografia 

da Educação Básica, especialmente, na abordagem da cidade de Cuiabá, identificando os 

encaminhamentos didáticos ao ensinar os conteúdos geográficos e as concepções de 

cidade expressas nessas práticas. Na primeira parte, apresenta-se a concepção de prática 

que embasa a pesquisa, para isso, foi necessário diferenciar prática educativa, prática 

docente e prática pedagógica. A partir desse exercício, optou-se pela concepção de prática 

pedagógica, na perspectiva da práxis, para pensar as ações dos professores no ensino de 

Geografia.  

Na segunda parte, analisa-se os resultados das observações das aulas na Educação 

Básica. Primeiramente, examina-se os aspectos gerais do processo de ensino, 

posteriormente, direciona-se as análises para os aspectos específicos do ensino de 

Geografia, considerados fundamentais para compreensão da espacialidade 

contemporânea e desenvolvimento do pensamento geográfico. Na última parte, aborda-

se a referência a cidade de Cuiabá na prática pedagógica e a sua relação com as práticas 

espaciais cotidianas. Espera-se que as reflexões apresentadas neste capítulo possam 

ensejar práticas pedagógicas, cujos propósitos sejam o desenvolvimento pelos alunos da 

autonomia de pensamento e a capacidade de construir e reconstruir os saberes sobre o 

mundo das coisas, assim como acontece com o personagem de Kublai Khan, do livro 

supracitado. 
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2.1 A práxis como dimensão da prática pedagógica 

 

Para apontar o entendimento de “prática” e a concepção de prática pedagógica que 

orienta esta pesquisa, recorreu-se a Franco (2016), que estabelece uma distinção entre 

prática educativa, prática docente e prática pedagógica. Segundo a autora, Educação e 

Pedagogia são conceitos inter-relacionados e articulados, mas, guardam especificidades.  

Na perspectiva epistemológica, a Educação é o objeto de estudo da Pedagogia, e 

na perspectiva ontológica, “é um conjunto de práticas sociais que atuam e influenciam a 

vida dos sujeitos, de modo amplo, difuso e imprevisível” (FRANCO, 2016, p. 536). Já a 

Pedagogia pode ser considerada “uma prática social que procura 

organizar/compreender/transformar as práticas sociais educativas que dão sentido e 

direção às práticas educacionais” (FRANCO, 2016, p. 536-537).  

Nesse sentido, a concepção de práticas educativa “faz-se referência a práticas 

que ocorrem para a concretização de processos educacionais”, já as práticas pedagógicas 

“se referem a práticas sociais que são exercidas com a finalidade de concretizar processos 

pedagógicos” (FRANCO, 2016, p. 536). A autora esclarece que a Pedagogia confere 

significado e sentido às múltiplas práticas empreendidas pelos sujeitos sociais, possui, 

assim, um caráter eminentemente político. 

Segundo Franco (2016), na teoria da instrução, a Pedagogia, com uma forte base 

técnico-científica, está orientada para a transmissão de informação e a prática pedagógica 

relacionada a esta perspectiva, está preocupada com a transmissão de conteúdos 

instrucionais. Na epistemologia crítico-emancipatória, a Pedagogia é “uma prática social 

conduzida por um pensamento reflexivo sobre o que ocorre nas práticas educativas, bem 

como por um pensamento crítico do que pode ser a prática educativa” (FRANCO, 2016, 

p. 537-538).  

 Para a autora, a grande diferença entre a epistemologia crítico-emancipatória e a 

teoria da instrução “é a perspectiva de ser crítica e não normativa; de ser práxis e não 

treinamento; de ser dialética e não linear” (FRANCO, 2016, p. 538).  Desse modo, o 

sentido do fazer pedagógico está na escolha das práticas que organizam, potencializam e 

interpretam as intencionalidades de um projeto educativo.  
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A autora estabelece então uma relação entre prática docente e prática pedagógica 

e as diferencia. Para Franco (2016), nem toda prática docente é uma prática pedagógica, 

ela só é pedagógica quando: 

 

[...] esta se insere na intencionalidade prevista para sua ação. Assim, um 

professor que sabe qual é o sentido de sua aula em face da formação do aluno, 

que sabe como sua aula integra e expande a formação desse aluno, que tem a 

consciência do significado de sua ação, tem uma atuação pedagógica 

diferenciada: ele dialoga com a necessidade do aluno, insiste em sua 

aprendizagem, acompanha seu interesse, faz questão de produzir o 

aprendizado, acredita que este será importante para o aluno (FRANCO, 2016, 

p. 541). 

 

Deste modo, todas as atividades desenvolvidas pelo professor são práticas 

docentes, todavia, para a autora, só serão pedagógicas quando estiverem imbuídas de 

intencionalidade da ação para atender às necessidades dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, conforme explica a autora: 

 

As práticas pedagógicas incluem desde o planejamento e a sistematização da 

dinâmica dos processos de aprendizagem até a caminhada no meio de 

processos que ocorrem para além da aprendizagem, de forma a garantir o 

ensino de conteúdos e atividades que são considerados fundamentais para 

aquele estágio de formação do aluno, e, por meio desse processo, criar nos 

alunos mecanismos de mobilização de seus saberes anteriores construídos em 

outros espaços educativos (FRANCO, 2016, p. 547). 

 

As práticas pedagógicas, portanto, realizam-se como fundamentos à prática 

docente. Caldeira e Zaidan (2010, s/p) corroboram com esse entendimento ao afirmarem 

que a prática docente diz respeito à ação do professor e ao contexto escolar, no entanto, 

só “é pedagógica quando a intencionalidade é ação planejada e concretamente realizada 

com estado ativo da consciência, tanto no ato idealizado quanto na sua 

operacionalização”. 

A prática pedagógica é uma prática social complexa, porque vários fatores 

influenciam a sua realização, pois: 

 

[...] acontece em diferentes espaço/tempos da escola, no cotidiano de 

professores e alunos nela envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, 

mediada pela interação professor-aluno- conhecimento. Nela estão imbricados, 

simultaneamente, elementos particulares e gerais. Os aspectos particulares 

dizem respeito: ao docente - sua experiência, sua corporeidade, sua formação, 

condições de trabalho e escolhas profissionais; aos demais profissionais da 

escola – suas experiências e formação e, também, suas ações segundo o posto 

profissional que ocupam; ao discente - sua idade, corporeidade e sua condição 

sociocultural; ao currículo; ao projeto político-pedagógico da escola; ao espaço 
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escolar – suas condições materiais e organização; à comunidade em que a 

escola se insere e às condições locais (CALDEIRA e ZAIDAN, 2010, s/p.). 

 

Com base nessas colocações, a prática pedagógica configura-se em uma atividade 

do professor construída no cotidiano escolar, objetivando situações de ensino e 

aprendizagem. Nessa perspectiva, a atividade do professor é práxis quando é feita tendo 

em vista o alcance de determinados resultados (VÁZQUEZ, 1977). 

Vázquez (1977, p. 185) adverte que “toda práxis é uma atividade, mas nem toda 

atividade é práxis”. Para que a prática pedagógica se efetive, deve possuir uma 

intencionalidade e uma consciência da ação na busca da transformação, pois “[...] só se 

verifica quando os atos dirigidos a um objeto para transformá-lo se inicia com um 

resultado ideal, ou finalidade, e terminam com um resultado ou produto efetivo, real” 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 187). 

No âmbito da prática educativa, o resultado ideal da intencionalidade da prática 

pedagógica é a aprendizagem, já que “o ensino só se concretiza nas aprendizagens que 

produz” (FRANCO, 2016, p. 542). A autora ressalta que não há uma relação direta entre 

ensino e aprendizagem, destacando a dinâmica dos processos de desenvolvimento 

cognitivo e a impossibilidade de controle. No entanto, é imprescindível que a 

aprendizagem seja sempre o resultado ideal almejado na transformação da realidade. 

Vázquez (1977), aponta a existência de uma unidade entre teoria e prática, 

afirmando que a práxis é “atividade teórico-prática; ou seja, tem um lado ideal, teórico e 

um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que só artificialmente, 

por um processo de abstração, pode se separar, isolar um do outro” (VÁZQUEZ, 1977, 

p. 241). 

Podemos compreender a atividade prática como “[...] ação material, objetiva, 

transformadora, que corresponde a interesses sociais e que, considerada do ponto de vista 

histórico-social, não é apenas produção de uma realidade material, mas sim criação e 

desenvolvimento incessante da realidade humana” (VÁZQUEZ, 1977, p. 213).  

No que tange à atividade teórica, o autor pontua: 

 

A finalidade imediata da atividade teórica é elaborar ou transformar 

idealmente, e não realmente a matéria-prima, para obter como produtos, teorias 

que expliquem uma realidade presente, ou modelos que prefigurem idealmente 

uma realidade futura. A atividade teórica proporciona um conhecimento 

indispensável para transformar a realidade, ou traça finalidades que antecipam 

idealmente sua transformação, mas num e noutro caso fica intacta a realidade 

efetiva. (VÁZQUEZ, 1977, p. 203). 
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Portanto, a atividade prática implica numa ação sobre a realidade visando 

transformá-la, a atividade teórica sozinha não é capaz de promover uma mudança na 

realidade, ela apenas provoca uma transformação na consciência dos fatos, processos, 

fenômenos ou coisas, ou seja, provoca uma mudança na forma de pensar e enxergar, 

ampliando os conhecimentos sobre a realidade. 

 A unidade entre teoria e prática é parte fundamental do processo de transformação 

da realidade, já que “a prática e a reflexão sobre a prática se colocam como parte da 

própria prática, num movimento contínuo de construção, como parte da experiência 

vivida pelos sujeitos e elemento essencial de transformação da realidade” (CALDEIRA 

e ZAIDAN, 2010, s/p.). 

Na atividade prática, a consciência não deve trabalhar como um modelo ideal 

imutável, pois o dinamismo e a imprevisibilidade fazem parte do processo e exigem que 

a consciência se mantenha ativa no decorrer de todo o processo de busca do resultado 

ideal, fazendo as modificações necessárias até que este seja alcançado (VÁZQUEZ, 

1977). Para mostrar o vigor da unidade teoria e prática o autor argumenta: 

 

A atividade prática implica não apenas a sujeição de seu lado material a seu 

lado ideal, como também na modificação do ideal em face das exigências do 

próprio real [...]. A prática requer um constante vai e vem de um plano a outro, 

o que só pode ser assegurado se a consciência se mostrar ativa ao longo do 

processo prático. Resulta daí que se é certo que a atividade prática, sobretudo 

como práxis individual, é inseparável dos fins que a consciência traça, estes 

fins não se apresentam como produtos acabados, mas sim num processo que 

só termina quando a finalidade ou resultado ideal, depois de sofrer as mudanças 

impostas pelo processo prático, já é um produto real (VÁZQUEZ, 1977, p. 

243). 

 

A prática pedagógica também procura lidar com o dinamismo e a 

imprevisibilidade do processo de ensino e aprendizagem e os contextos da sala de aula, 

ou seja, deve-se evitar práticas engessadas, genéricas, repetitivas, sem intencionalidade 

clara. Portanto, a prática pedagógica estrutura-se como instância crítica, reflexiva, 

consciente, construtiva sobre a própria prática educativa. 

A prática pedagógica, na perspectiva da práxis, requer a ação-reflexão-ação na 

elaboração de um projeto educativo que vise à aprendizagem dos alunos. Para que se 

constitua como práxis, a prática pedagógica diante o contexto da sala de aula, busca-se 

subsídio na teoria, que possibilite reverberar em nova ação, que por sua vez demandará 
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nova reflexão, assim, formando um espiral ascendente de construção de conhecimento. A 

dialética teoria e prática auxilia o professor a repensar e avançar em seus conhecimentos. 

Para Caldeira e Zaidan (2013), a prática pedagógica é, simultaneamente, a 

expressão e a fonte do saber docente, e do desenvolvimento da teoria pedagógica. No 

exercício da docência “o professor age segundo suas experiências e aprendizagens, ele 

cria e enfrenta desafios cotidianos (pequenos e grandes) e, com base neles, constrói 

conhecimentos e saberes, num processo contínuo de fazer e refazer” (CALDEIRA e 

ZAIDAN, 2013, p. 21).  

A prática tem um caráter formativo para o professor, dela decorre a sabedoria que 

deriva da prática (Shulman, 2014), estes conhecimentos são construídos coletivamente 

no contato com os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, no cotidiano escolar e 

no contexto da sala de aula, são construídos na prática docente e por ela são validados. 

O cotidiano escolar impõe desafios à prática pedagógica, para enfrentá-los e 

superá-los, o professor aciona, constrói e reconstrói uma série de conhecimentos e saberes 

para elaborar um diagnóstico das situações e traçar as estratégias de intervenção didático-

pedagógica. Destarte, uma boa prática pedagógica não se constitui somente nos 

conhecimentos da experiência pedagógica, mas, principalmente, pela capacidade do 

docente de articular os diferentes conhecimentos, teóricos e práticos, que integram a sua 

prática.  

 

2.2 As referências teórico-metodológicas nas práticas pedagógicas no ensino de 

Geografia 

 

Nesta seção apresentam-se os dados levantados nas “observações da prática 

pedagógica”. As observações foram realizadas ao longo do mês de outubro de 2017, 

distribuídas da seguinte maneira: Professor A – doze aulas observadas; Professor B – três 

aulas observadas; Professor C – dez aulas observadas; Professor D – dez aulas observadas 

e Professor E – seis aulas observadas, perfazendo um total de quarenta e uma observações. 

Sobre as observações, é necessário mencionar que não estipulou-se, a priori, um número 

específico de aulas a serem observadas, estas cessaram quando os dados coletados foram 

considerados suficientes.  

Nas observações, deparou-se com alguns desafios, pois o período em que elas 

foram realizadas coincidiu com o encerramento do terceiro bimestre em uma das escolas, 
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cujas aulas, muitas vezes, eram, basicamente, de revisão de conteúdo, aplicação e 

correção de provas. Esse fato ocasionou observações fragmentadas das práticas 

pedagógica na abordagem dos conteúdos. Porém, acredita-se que isso não tenha se 

constituído em empecilho, pois as revisões de conteúdo realiza-se com base na abordagem 

inicial. Outra questão evidenciada nas observações, é de que a cidade de Cuiabá nem 

sempre estabelecia-se como referência nas aulas e quando acontecia era realizada de 

maneira não sistematizada. Concluídas as observações das práticas pedagógicas, 

procedeu-se as análises preliminares dos dados. Utilizou-se as práticas pedagógicas como 

critério para selecionar os professores que prosseguiram na pesquisa (Professor D e 

Professor E), nas quais o local (escala) e a cidade de Cuiabá, em alguma medida, eram 

referência para ensinar Geografia, bem como por apresentarem práticas pedagógicas mais 

próximas dos referenciais teórico-metodológicos considerados basilares para o ensino de 

Geografia. 

A análise das práticas pedagógicas dos professores está dividida em duas 

unidades. A primeira denominada de situações de ensino e aprendizagem, está 

relacionada aos aspectos gerais, cujas categorias estabelecidas são: os objetivos de 

ensino-aprendizagem; proposta didática e os recursos didáticos. A segunda unidade, 

denominada o conteúdo do ensino de Geografia, está relacionada às referências teórico-

metodológicas para ensino apresentadas no primeiro capítulo desta tese, a recordar: a 

formação de conceitos geográficos; o lugar como referência para compreender o mundo; 

a linguagem cartográfica para leitura e representação da realidade espacial; a abordagem 

crítica das temáticas físico-naturais e a formação para a cidadania.  

 

a) As situações de ensino e aprendizagem: 

 

A prática pedagógica necessita estar imbuída de uma intencionalidade, com vista 

a aprendizagem, que se expressa nos objetivos de aprendizagem definidos para os 

temas/conteúdos. A clareza, por parte do professor, dos objetivos de aprendizagem, 

habilidades e capacidades que almeja desenvolver nos alunos é imprescindível para 

orientar as estratégias adotadas. Além disso, acredita-se que os alunos também precisam 

estar cientes dos objetivos estabelecidos para os conteúdos/temas das aulas, como uma 

forma de estimular a participação e adesão deles nas aulas, e também como e em que 

medida as propostas didáticas contribuem para a construção de seus conhecimentos. 
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Todavia, a apresentação dos objetivos de aprendizagem aos alunos não é uma 

prática comum e constante entre os professores desta pesquisa. Nas aulas observadas, a 

exposição dos objetivos ocorreu uma única vez, quando o Professor A, em uma das aulas 

ministradas ao 2º ano K, propôs uma atividade denominada por ele de “revisão 

cartográfica/trabalho com mapas”, cujo objetivo expresso na lousa era “aperfeiçoar a 

prática de análise e interpretação dos mapas nos mais variados temas e assuntos 

estudados”. A proposta didática consistia em descrever as informações apresentadas nos 

mapas indicados pelos números das páginas do livro didático, conforme transcrição da 

proposta didática retratada na figura 8.  

 

Figura 8 - Proposta didática indicando o objetivo da atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020). 

 

Para que ocorra o desenvolvimento do pensamento geográfico, as propostas 

didáticas procuram estimular as estruturas cognitivas dos alunos para a construção dos 

conhecimentos necessários para pensar espacialmente o mundo que o cerca. Portanto, 

para compreender o alcance e potencialidade dos conteúdos trabalhados pelos sujeitos 

desta pesquisa, faz-se necessária a articulação com as propostas didáticas realizadas nas 

aulas observadas, conforme apresentado no quadro 3. 

 

 

Revisão cartográfica / trabalho com mapa. 

 

Objetivo: aperfeiçoar a prática de análise e interpretação dos mapas nos mais variados temas 

e assuntos estudados. 

 

Questões: 

1 – observe os mapas indicados depois defina: 

P. 13 – os nomes dos cinco colônias europeias na África. 

P. 30 – Identificar no continente africano países que foram socialistas. 

P. 39 – no continente “África” a descolonização ocorreu em etapas, defina os países do 

período 1970-1990. 

P. 99 – os blocos econômicos (mundiais) também se fazem presentes no continente africano. 

Identifique-os. 

P. 267 – No mapa atual da África listar o nome dos 15 países. 
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Quadro 3 - As propostas didáticas realizadas pelos professores 

PROFESSORES 
PROPOSTAS DIDÁTICAS 

NÍVEL DE 

ENSINO 

Professor A 

Tópicos do conteúdo na lousa, exercícios, análise de 

mapa, leitura, produção de texto.  
Ensino Médio 

Professor B 
Texto na lousa, exercícios, mapa mental. Ensino Médio 

Professor C 
Texto na lousa, exercício. Ensino Médio 

Professor D 

Exercícios, Apresentação de trabalho, Desenho e 

pintura de mapa, produção de texto, leitura e 

interpretação de mapas, gráficos e tabelas, leitura de 

texto, pesquisa. 

 

Ensino Fundamental 

Professor E 
Leitura do livro didático, resumo do texto, exercícios. Ensino Fundamental 

  Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

  Organização: CHRISTAN (2020). 

 

As propostas didáticas realizadas pelos sujeitos da pesquisa pouco variam em 

função do conteúdo e objetivos de aprendizagem, suas propostas resumem-se em utilizar 

a lousa para passar resumos/tópicos dos conteúdos e exercícios, explicações e livro 

didático para leitura e realização de exercícios. Dentre o grupo de professores 

colaboradores da pesquisa, o Professor D é quem apresenta propostas didáticas 

diversificadas, além das citadas, inclui também apresentação de trabalho, produção de 

texto, leitura e interpretação de linguagens gráficas e cartográficas, pesquisa, desenho e 

pintura de mapas.  

No entanto, simplesmente o ato de trabalhar com propostas didáticas 

diversificadas não garante ao processo de ensino a superação da abordagem mnemônica 

e acrítica. Tal afirmação pode ser exemplificada com a atividade proposta pelo Professor 

D à turma do 8º ano C, em que os alunos deveriam fazer o decalque e pintura, em seus 

cadernos, do mapa do relevo do continente africano usando como referência o mapa do 

livro didático. Na mesma aula, uma segunda atividade foi proposta, os alunos deveriam 

produzir um texto falando da diversidade de povos e culturas africanas. São duas 

atividades que, na forma como foram propostas, não se complementam, pois não há uma 

articulação entre elas e pouco estimulam os instrumentais cognitivos necessários à 

aprendizagem da Geografia e desenvolvimento do pensamento geográfico. 
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No processo de ensino e aprendizagem, é fundamental a proposição de atividades 

didáticas diversificadas, dinâmicas e criativas, porém é preciso um olhar atento à 

mediação didática, as atividades realizadas pelos alunos têm um papel central nesse 

processo, são elas que propiciam o desenvolvimento dos instrumentais cognitivos dos 

alunos (CAVALCANTI, 2013). No ensino da Geografia, os instrumentais cognitivos 

inerentes à sua aprendizagem envolvem a observação, descrição, diferenciação, 

comparação, análise, identificação, relação, localização, representação.  

As propostas didáticas também não devem ficar restritas a um único tipo de texto 

ou de linguagem. Cotidianamente, os alunos têm contato com diferentes formas de 

comunicação, sejam elas verbais (escritas e faladas) e não-verbais, que oferecem enorme 

quantidade de informações e proporcionam diferentes leituras de mundo. Se a intenção é 

desenvolver a capacidade crítica nos alunos, é necessária a inserção de propostas didáticas 

que estimulem o questionamento dos fatos, o confronto de ideias, a argumentação, 

mediante o uso de diferentes gêneros textuais e linguagens, ou seja, algo semelhante à 

proposta didática do Professor D ao utilizar a representação gráfica com as turmas de 6º 

ano C e D. Na ocasião, foi proposta uma atividade de leitura, análise e comparação de 

diferentes climogramas de cidades localizadas em diferentes regiões climáticas.  

Novamente reafirma-se a importância de combinar atividades que realmente 

promovam o desenvolvimento cognitivo. Após a mediação da leitura, análise e 

comparação dos climogramas, o professor solicitou aos alunos que os desenhassem em 

seus cadernos. Além do estímulo à capacidade crítica dos alunos, as propostas didáticas 

buscam estimular a iniciativa e autonomia dos alunos. Para isso, o professor pode lançar 

mão da pesquisa como uma possibilidade para a construção do conhecimento escolar. 

Evidenciou-se que a pesquisa é uma proposta didática bastante utilizada pelo Professor 

D. 

Atrelados às propostas didáticas, estão os recursos didáticos que os professores 

podem valer-se na prática pedagógica.  Compreende-se por recursos didáticos “o conjunto 

de materiais que, ao serem utilizados para fins pedagógicos, buscam uma melhor 

mediação no processo de ensino-aprendizagem” (FISCARELLI, 2008 apud BRANDÃO; 

MELO, 2013, p. 82). No quadro 4 apresenta-se os recursos didáticos utilizados pelos 

sujeitos da pesquisa nas aulas observadas. 
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Quadro 4 - Os recursos didáticos utilizados pelos professores 

PROFESSORES RECURSOS DIDÁTICOS 
NÍVEL DE 

ENSINO 

Professor A 
Lousa, livro didático. 

 

Ensino Médio 

Professor B 
Lousa, livro didático, globo terrestre, material 

impresso. 

Ensino Médio 

Professor C Lousa e livro didático. 
Ensino Médio 

Professor D 
Lousa, livro didático, projetor de imagens, livros, 

computador, internet, material impresso, lápis de cor. 

Ensino Fundamental 

Professor E Lousa, livro didático. 
Ensino Fundamental 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020). 

 

Corroborando com os dados apresentados na categoria “propostas didáticas”, o 

Professor D, seguido do Professor B, são os sujeitos que fazem uso de recursos didáticos 

variados, dentre eles pode-se destacar: lousa, livro didático, projetor de imagens, livros, 

computador, internet, material impresso, lápis de cor e globo terrestre. Além disso, o 

Professor D possui um conjunto de material didático tátil para usar com uma aluna que 

possui baixa visão, conforme pode ser observado na figura 9. 

Destaca-se, também, que o Professor D procura fazer uso de todos os espaços que 

a escola oferece, frequentemente utiliza a biblioteca e a sala multimídia para a pesquisa e 

apresentação de trabalhos. Parece ser uma prática habitual do professor, pois os alunos 

apresentam desenvoltura e familiaridade com as propostas didáticas. 

O livro didático é o recurso mais utilizado pelos sujeitos da pesquisa, uma vez que 

esteve presente na maioria das aulas. A forma de uso mais recorrente é a leitura dos textos, 

seguida e/ou intercalada à explicação, e, posteriormente, à realização de atividades de 

perguntas e respostas com base em seus textos. Geralmente, as questões são elaboradas 

pelos professores, alegando que as sugeridas pelo livro didático são muito complexas para 

os alunos. 
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Figura 9 - Aluna utilizando material didático tátil 

Fonte: CHRISTAN (2017). 

 

Este dado revela a preocupação dos professores com as necessidades de seus 

alunos e um conhecimento pedagógico para lidar com os desafios impostos pelo cotidiano 

da sala de aula. No entanto, as questões precisam apresentar um nível de complexidade 

para estimular os instrumentais cognitivos necessários à aprendizagem em Geografia. 

Questões dadas puramente à cópia e reprodução de informações, que não provocam a 

reflexão crítica e não estimulem o desenvolvimento pensamento geográfico não condizem 

com uma proposta de ensino que almeja a construção de conhecimentos. Isso pôde ser 

observado na prática pedagógica do professor A, nas questões propostas para a turma de 

1º ano E, trabalhando a temática dos problemas ambientais, conforme figura 10. 
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Figura 10 - Questões elaboradas pelo Professor A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020). 

 

Entende-se que o livro didático tem uma função pedagógica importante como um 

meio no processo de aprendizagem. Porém, o seu uso em sala de aula frequentemente 

apresenta problemas, muitas vezes o livro didático é utilizado como um fim da aula, pois 

não se analisam os dados e as informações contidas nele, apenas o utilizam para 

memorização dos textos (CASTELLAR; VILHENA, 2012).  

A sala de aula, por excelência, é o lugar do fazer do professor, onde constroem, e 

também, expressam seus conhecimentos. O uso do livro didático deveria ser “um ponto 

de apoio da aula para que o professor pudesse, a partir dele, ampliar os conteúdos, 

acrescentando outros textos e atividades” (CASTELLAR; VILHENA, 2012, p. 138).  

Uma prática pedagógica consciente das aprendizagens que anseia construir deve fazer uso 

do livro didático de maneira criteriosa, questionando as informações contidas e as 

reelaborar sempre que houver necessidade, bem como, adequar os conteúdos ao nível 

cognitivo dos alunos e contextualizá-los com a realidade vivida. 

Essa preocupação pôde ser constatada na prática pedagógica do Professor D, nas 

aulas ministradas na turma do 7º ano C, frequentemente utilizava a lousa para passar 

tópicos do conteúdo, prática que não se repetia nas outras turmas. Ao ser questionado, 

revelou que precisava mesclar os conteúdos do 6º e 7º anos para esta turma, pois o livro 

didático adotado possuía uma linguagem um tanto complexa para eles, preferindo usar 

outros recursos e estratégias para o ensino. 

Atividade 

Após leitura do texto no livro didático: 

1) Estratégias – conservação do meio ambiente – atuação das ONG´s. 

Responda as questões: 

a) Qual é o significado da sigla? 

b) Em quais áreas elas atuam? 

2) A respeito do consumo sustentável ocorreram encontros mundiais para a discussão e 

debates sobre o meio ambiente. Ex. Rio -92, Rio +10, Rio +20 

a) Descreva-os 
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De acordo com Fiscarelli (2007), a simples presença dos recursos didáticos não é 

capaz de impactar positivamente o processo de ensino e aprendizagem. Os recursos 

didáticos auxiliam a prática pedagógica, ou seja, não dependem deles para realizar-se de 

maneira satisfatória. A experiência docente norteia o uso adequado dos recursos 

didáticos. A autora aponta ainda que os recursos didáticos “selecionados e escolhidos 

pelos professores são aqueles que, primeiramente, dão segurança a eles quanto à maneira 

de usá-los e à receptibilidade dos alunos” (FISCARELLI, 2007, p. 4). 

Portanto, para que as situações de ensino e aprendizagem se concretizem é 

necessário que haja coerência entre os temas e objetivos, as propostas didáticas e os 

recursos didáticos adotados. Isso demanda do professor um olhar crítico e reflexivo sobre 

a própria prática para desenvolver estratégias que viabilizem o desenvolvimento do 

pensamento geográfico.  

Os dados das observações evidenciam certa dificuldade de uma práxis nas práticas 

pedagógica de alguns professores. No decorrer das observações eram frequentes as 

queixas de que os alunos eram desmotivados, não demostravam interesse pelas aulas e 

que não compreendiam a importância da disciplina de Geografia. No entanto, percebeu-

se que poucos professores procuram explicações para esses comportamentos nas suas 

práticas pedagógicas, uma vez que estas não estimulavam as participação e não 

despertavam o interesse dos alunos (CHRISTAN, 2019). 

Da mesma forma, em algumas situações observadas, se a proposta didática não 

produzia a aprendizagem esperada ou o comportamento dos alunos não condiziam com 

as expectativas dos professores, não se constatou a realização de uma nova ação 

pedagógica para alcance da aprendizagem na prática pedagógica. No entanto, devido ao 

tempo de observação não se pode afirmar que os professores não procedessem uma 

reflexão sobre suas práticas pedagógicas. 

Reafirma-se que a relação dialética entre teoria e prática é fundamental para que 

o professor possa repensar suas ações em sala de aula e avançar em direção às práticas 

pedagógicas bem-sucedidas, evitando, assim, práticas descontextualizadas da realidade 

do aluno, de reprodução de conhecimento, não estimuladoras das criatividade e 

criticidade dos alunos, que não consideram os alunos como sujeitos do processo de 

aprendizagem, mas que, por outro lado, os responsabilizam única e exclusivamente pela 

adversidade no desenvolvimento do pensamento geográfico. 

 



100 

 

b) O conteúdo do ensino de Geografia 

 

A prática pedagógica, compreendida como mediação da atividade cognitiva, 

orienta o trabalho docente para formação de conceitos, ou seja, promover a mediação 

entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano para que os alunos construam 

conhecimentos capazes de auxiliá-los na compreensão da realidade na qual estão 

inseridos. No ensino de Geografia, essa compreensão deve ocorrer pela perspectiva 

espacial dos fenômenos sociais e naturais, bem como sua influência para a sociedade. 

Estes conhecimentos necessitam de ações didáticas que se efetivam com o Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo, no caso da ciência geográfica, é o domínio qualificado do 

conhecimento geográfico preparado para o ensino.  

É basilar que na prática pedagógica sejam estimuladas as estruturas cognitivas que 

possibilitam aos alunos a formação dos conceitos e categorias de análise da Geografia - 

espaço geográfico, lugar, paisagem, território e região – que permitirão o 

desenvolvimento do pensamento geográfico. No entanto, avançar na construção 

conceitual destes instrumentais demanda do docente conhecimentos teórico-

metodológicos dos conceitos elementares da ciência Geografia.   

Nas aulas observadas, os temas/conteúdos ensinados pelos professores 

possibilitavam o trabalho pedagógico com estes conceitos e categorias de análise, 

conforme pode ser observado no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Temas abordados nas aulas de Geografia 

NÍVEL DE 

ENSINO 
PROFESSORES ANOS TEMAS DAS AULAS 

Ensino Médio 

Professor A 

1º ano E, O 
Desenvolvimento sustentável: atuação das 

ONG´s. 

1º ano B, E A dimensão global dos problemas ambientais.  

2º ano K 
A transformação do espaço e as atividades 

econômicas. 

Professor B 

3º ano E Geopolítica da Amazônia. 

2º ano G Projeções cartográficas. 

2º ano D Convenções cartográficas. 
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Professor C 

2º ano F Modernização do território  

1º ano C, D Questão ambiental: consumo e consumismo. 

Ensino 

Fundamental 

Professor D 

8º ano D 
A América Anglo-saxônica e a América Latina: 

quadro natural, aspectos econômicos. 

8º ano C 
O relevo do continente africano. 

 

7º ano B 
Regionalização brasileira: os aspectos naturais 

dos complexos regionais norte e nordeste. 

7º ano C 
Regionalização brasileira: os aspectos naturais 

do complexo regional centro-sul. 

6º ano C, D 
Os tipos climáticos do mundo. 

 

Professor E 

9º ano A 
O Japão e os Tigres Asiáticos; a industrialização 

do Japão: as exportações e importações. 

7º ano 
As bacias sedimentares. 

 

8º ano A 

América Latina: a exploração dos recursos 

minerais; a importância do petróleo para nossa 

sociedade. 

 Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

 Organização: CHRISTAN (2020) 

 

De modo geral, nas aulas observadas, os conteúdos ministrados possibilitavam a 

abordagem dos conceitos ou categoria de análise da Geografia, por exemplo: paisagem, 

território, lugar e região. Estes, por seu turno, carecem estar presentes nos conteúdos 

ensinados, não apenas como pontos de partida ou de chegada, mas como percurso para 

compreender os conteúdos ensinados, estimulando, assim, o desenvolvimento do 

pensamento geográfico. Além disso, não há nas práticas pedagógicas uma ação voltada 

para a formação de conceitos, estes são previamente definidos, não oportunizando uma 

elaboração pelos alunos. 

Para elucidar essa constatação, destaca-se atuação do Professor C ao trabalhar o 

tema “Geopolítica da Amazônia” com a turma do 3º ano E, no qual o conceito de território 

pode ser subjacente à compreensão do controle, influência e disputas exercidos sobre a 

Amazônia brasileira. A abordagem realizada enfatizou apenas a dimensão material do 

território, ou seja, a dominação e posse da referida área, conforme pode ser observado na 
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figura 11, contendo a transcrição do texto usado na aula que consistia em um resumo do 

texto do livro didático.  

 

Figura 11 - Proposta didática abordando o conceito de território 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020) 

 

Duas considerações são necessárias. Primeira, a abordagem realizada por si só não 

garante a formação do conceito, é importante discutir os elementos específicos que 

Geopolítica da Amazônia 

Amazônia – considerada uma das regiões mais importantes do mundo, tanto por sua 

importância ambiental quanto pela sua relevância econômica. 

É a maior floresta tropical e tem em seu território a maior bacia hidrográfica do 

planeta. Além das grandes riquezas minerais em seu subsolo. É cobiçada internacionalmente 

por sua riqueza na biodiversidade. 

Países que tem Amazônia e fazem fronteira com o Brasil: Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, 

Guiana, Suriname. 

Projetos de defesas da Amazônia brasileira: 

Projeto Calha Norte (PCN): 

- Implantado em 1985; 

 - Baseia-se na defesa da ocupação da faixa fronteiriça amazônica; 

- Os militares eram responsáveis pela execução deste projeto; 

- As bases do projeto abrangem os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Para, Rondônia e 

Roraima; 

 

Objetivos do projeto: 

 Aumentar a presença brasileira na região 

 Ampliar as relações bilaterais com os países vizinhos; 

 Expandir a infraestrutura viária complementar ao transporte fluvial, o mais 

importante fator de integração regional; 

 Fortalecer a ação dos órgãos governamentais na região, com o INCRA e a FUNAI; 

 Intensificar a demarcação e fiscalização das fronteiras 

 Promover a assistência e a proteção às populações indígenas, ribeirinhas e as 

atividade extrativistas. 

Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAN): 

 - Implantado em 1990; 

- Conta com sensores, radares para a coleta de informações; 

- Implantação teve como responsável a empresa estadunidense; 

- Sua propriedade intelectual está a cargo do governo brasileiro, que é responsável pelo 

controle das operações e informações contidas nos softwares. 
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compõem o conceito de território, por exemplo: poder, campo de forças, identidade e seus 

desdobramentos. Segunda, a abordagem realizada privilegiava a perspectiva tradicional 

do território e de suas relações de poder restrita aos Estados Nacionais. Esta perspectiva 

não é suficiente para entender a complexidade das relações de poder. É necessário, 

portanto, abordar no ensino de Geografia as dimensões material e simbólica do território 

para que seja compreendido em suas multiplicidades de poderes decorrentes de diferentes 

agentes e sujeitos, cada um com suas motivações e interesses na territorialização dos 

espaços (HAESBAERT, 2005).  

Os alunos, ao compreenderem que a territorialização na apropriação dos espaços 

faz parte da vida cotidiana de todo e qualquer indivíduo, encontra a possibilidade de uma 

formação crítica e, consequentemente, uma atuação mais consciente em sociedade. Seria 

salutar que a abordagem fornecesse aos sujeitos elementos para a elaboração conceitual 

de território em suas múltiplas dimensões e manifestações. 

Cabe ressaltar que a prática pedagógica que parte da definição de conceitos e se 

destina à memorização pelos alunos e reprodução nas avaliações, sem a devida 

compreensão, não contribui para a construção de conhecimentos e o desenvolvimento do 

pensamento geográfico. O ato de memorizar resulta em um verbalismo vazio de 

significado, ou seja, os alunos não se apropriam dos conceitos na vida cotidiana, pois “os 

conceitos são construções de significados dos fenômenos e objetos que criamos para 

interpretar ou explica o mundo ao nosso redor” (CASTELLAR; VILHENA, 2012, p. 

102). 

É essencial que a intencionalidade, em busca da aprendizagem, da prática 

pedagógica seja o desenvolvimento do pensamento conceitual, caracterizado pelo 

“emprego funcional do signo e da palavra como meio através do qual o adolescente 

subordina ao seu poder as suas próprias operações psicológicas, [...] e lhes orienta a 

atividade no sentido de resolver os problemas que tem pela frente” (VIGOTSKI, 2009, p. 

169). 

Nas observações das aulas, por vezes, constatou-se ações pedagógicas baseadas 

na definição de conceitos, como pôde ser observada nas aulas ministrados ao 1º ano E e 

O, pelo Professor A, conforme figura 12, que mostra a transcrição do texto elaborado pelo 

professor e escrito na lousa. 
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Figura 12 – Problemas ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020) 

 

A proposta didática do Professor A para essas duas turmas se resumiu em passar 

os tópicos do tema na lousa e as atividades para que os alunos respondessem com base 

no livro didático. Na sequência, explicou o tema, mencionou o que havia sido discutido 

na aula anterior; os problemas ambientais decorrentes do processo de industrialização e 

destacou a chuva ácida, a destruição da camada do ozônio e o aquecimento global como 

os três principais problemas de alcance global, ressaltando que eles têm impacto em todas 

as regiões do planeta, porém, não faz referência ao local. O Professor citou em uma das 

turmas, no 1º ano O, a cidade como a expressão mais intensa das transformações do 

espaço e da degradação ambiental, destacou que os problemas ambientais e sociais se 

agravam nas cidades dos países subdesenvolvidos, porém não os mencionou e não fez 

referência à cidade de Cuiabá. Sua proposta didática fundamentou-se em uma aula 

expositiva de caráter bastante genérico.  

Acredita-se que a estratégia didática não possibilitou a formação de conceitos, 

pois, não percebeu-se a intencionalidade em promover a mediação entre os 

Problemas ambientais - (dimensão global) 

 

Definição: consiste no conhecimento dos impactos (ambientais) que ocorrem em 

diferentes partes do nosso planeta. Ex. áreas (tropicais, polares e desérticas) 

Principais: 

1 – Chuvas ácidas 

2 - Destruição da camada de ozônio 

3 – Aquecimento global: efeito estufa 

 

Atividade: Estudo/análise de caso. 

1 – A respeito das chuvas ácidas defina: 

a) Sua formação 

b) Sua localização mais comum 

c) Suas consequências 

2 – Sobre a camada de ozônio, responda: 

a) Qual é a importância da camada de ozônio para nosso planeta? 

b) De que maneira ela é afetada e consequentemente destruída? 
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conhecimentos cotidianos e conhecimentos científicos. Além disso, os alunos foram 

considerados sujeitos passivos no processo de aprendizagem, pois não houve estímulo à 

participação na aula, a eles coube apenas ouvir a explicação do professor e reproduzir os 

textos do livro didático sobre chuva ácida e destruição da camada de ozônio. 

O processo de aprendizagem se dá pela inter-relação com o outro, ou seja, no 

âmbito escolar pela relação entre quem ensina e quem aprende. O diálogo entre esses 

sujeitos do processo de ensino e aprendizagem deve ser pressuposto básico para a prática 

pedagógica. Uma aula dialogada, aberta para receber perguntas, com problematizações 

que mobilizem os conhecimentos prévios dos alunos e apresentem as explicações 

científicas para as experiências cotidianas é uma importante proposta didática para a 

formação do pensamento conceitual (CASTELLAR; VILHENA, 2012). 

Nesse sentido, destaca-se a prática pedagógica do Professor E, que apresentou 

elementos mais próximos da compreensão de aula dialogada. Para exemplificar, cita-se 

uma das aulas ministradas à turma do 9º ano A sobre a economia japonesa, com enfoque 

ao processo de industrialização do Japão e importações e exportações. O professor iniciou 

o tema com uma breve introdução, em seguida explicou o processo de reconstrução 

industrial após a II Guerra Mundial. Neste momento, ele questionou os alunos se eles 

conheciam empresas japonesas presentes no Brasil. Os alunos citaram várias empresas, 

principalmente as que têm relação com o cotidiano: Toyota, Sony, entre outras. O 

professor também questionou a denominação para as empresas que desenvolvem 

atividades em vários países, e a turma respondeu: multinacionais.  

Esta é uma prática oportuna para os alunos compreenderem o processo de 

globalização, bem como sua presença e consequências em nosso cotidiano por meio das 

relações econômicas e sociais que são estabelecidas entre diferentes lugares do mundo. 

Ademais, a todo momento o professor fazia referência aos elementos do cotidiano dos 

alunos envolvendo aspectos do consumo, comportamento e economia. Por exemplo, ao 

falar da moeda japonesa (Iêmen) fez referência ao Real, estabelecendo, portanto, 

analogias e comparações para facilitar a compreensão do conteúdo. Os alunos 

demostravam interesse no tema abordado, além de responderem aos questionamentos do 

professor, também formulavam perguntas e emitiam suas opiniões e argumentos. 

 O professor E, nesta mesma aula, falou ainda dos investimentos realizados pelo 

governo japonês na pesquisa, tecnologia e educação e como isso reflete na qualidade de 

vida de sua população. Como exemplo, citou a rapidez com que as obras públicas são 
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construídas no Japão, comparando com a demora na construção do Veículo Leve sobre 

Trilhos – VLT em Cuiabá, uma obra que era para ser entregue meses antes da Copa do 

Mundo de 2014, e em 2017 (ano da observação da aula) ainda não se tinha previsão de 

sua conclusão. Essa foi uma importante oportunidade para provocar a reflexão dos alunos 

sobre as condições encontradas pelos cidadãos cuiabanos para circular e frequentar os 

lugares da cidade de Cuiabá.   

Esta abordagem sugere, também, referências às práticas espaciais cotidianas ao 

comparar a diferença na celeridade com que são executadas as obras públicas viárias no 

Brasil e no Japão. A menção ao imbróglio que envolve a execução da obra VLT em 

Cuiabá, pode ser reveladora de quão prejudicadas são as práticas espaciais cotidianas dos 

cidadãos cuiabanos, não só por estar inconclusa, mas também por inviabilizar o uso de 

algumas vias.   

Percebeu-se, na prática pedagógica do Professor E, algumas menções aos seus 

espaços percebidos e constantes referências ao lugar de vivência dos alunos no processo 

de ensino e aprendizagem. A categoria de análise lugar proporciona a tomada de 

consciência dos fenômenos e processos globais, pois, como espaço vivido, é onde os 

sujeitos produzem a vida cotidiana e percebem os efeitos dos processos de produção mais 

amplos, ou seja, a dialética local-global. 

Nesse sentido, o lugar aparece como um “ponto de articulação entre a 

mundialidade em constituição e o local enquanto especificidade concreta, enquanto 

momento. É no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as situações de conflito e as 

tendências da sociedade que se volta para o mundial" (CARLOS, 2007, p. 22). Portanto, 

o lugar como construção social, permite pensar as condições materiais para a realização 

da vida cotidiana nas dimensões do viver e o habitar, o uso e o consumo, os processos de 

apropriação do espaço por meio das práticas espaciais cotidianas. 

A partir dessas considerações, destacamos novamente a prática pedagógica do 

Professsor E na sequência didática ministrada à turma do 7º ano A, tendo como tema “As 

bacias sedimentares”, na oportunidade foi possível observar duas aulas. Na primeira aula, 

o professor abordou a importância econômica das bacias sedimentares como fontes de 

energia de origens fósseis, tais como o carvão mineral e o petróleo. Com base no livro 

didático, iniciou explanando sobre o processo de formação das bacias sedimentares, um 

tipo de estrutura geológica resultante do acúmulo de sedimentos, ou seja, partículas de 

rochas, formando camadas de rochas sedimentares. Ressaltou que a composição estrutural 
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contribui para a formação de fósseis e de fontes de energias, tais como o petróleo e o 

carvão mineral. Destacou a importância destas duas matérias primas para a indústria, bem 

como mencionou a limitação das reservas de petróleo e de carvão mineral diante da 

demanda.  

O professor E, em sua explicação, fez referência ao lugar de vivência dos alunos 

quando citou o Pantanal como um exemplo de bacia sedimentar, destacando o Rio Cuiabá, 

que banha a cidade de mesmo nome, como um tributário da referida bacia. Explicou que 

o processo de formação da bacia sedimentar do Pantanal decorre do intemperismo no 

Planalto dos Guimarães, onde se localiza a cidade de Chapada dos Guimarães.  Também 

citou o Morro de Santo Antônio, localizado do município de Santo Antônio de Leverger 

e que pode ser visto da cidade de Cuiabá, como exemplo resultado da ação dos ventos e 

das chuvas no relevo. Mencionou, ainda, a preocupação com a poluição do Pantanal 

gerada pelas cidades, fazendo novamente referência à cidade de Cuiabá e à Chapada dos 

Guimarães. Para finalizar a aula, solicitou que os alunos fizessem a leitura e resumo do 

texto do livro didático sobre o carvão mineral. Embora o professor tenha se utilizado de 

elementos do lugar de vivência do aluno na abordagem do conteúdo, preteriu a prática 

pedagógica voltada para a formação de conceitos. 

Pode-se inferir que as abordagens e explicações realizadas nesta aula, têm 

conexões com a dimensão do espaço percebido, pois o professor relatou que costuma 

realizar as suas práticas espaciais de lazer em ambientes que proporcionam um contato 

maior com lugares, cujos elementos naturais predominam na paisagem. Ademais, nas 

narrativas, o professor afirma que a Chapadas dos Guimarães, os rios e trilhas ecológicas 

são lugares habituais nos momentos de lazer. Isso pode explicar a destreza nas 

explicações sobre formas, características e transformações ocorridas na bacia sedimentar 

do Pantanal. Isto é, portanto, um indício das práticas espaciais cotidianas como dimensão 

dos conhecimentos geográficos docentes.  

Na segunda aula, o professor prosseguiu com o conteúdo, direcionando a 

discussão para a importância do petróleo para a sociedade, os limites de sua produção e a 

importância do petróleo para o Brasil. Iniciou a explicação falando da dependência que a 

nossa sociedade e sistema produtivo têm dos combustíveis fósseis. Citou como exemplo 

o Brasil, afirmando que oitenta por cento (80%) dos carros que circulam no país são 

movidos a combustíveis fósseis, ressaltou a importância da Petrobrás para o país na busca 

pela autossuficiência na produção de petróleo, falou dos acordos comerciais, os impostos 
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que incidem sobre as mercadorias, mas deixou de citar que o Brasil não refina todo o 

petróleo que consome, pois, grande parte é exportada em estado bruto. Neste momento, 

fez um comparativo com o preço dos combustíveis no Brasil e com os preços da Bolívia 

e Argentina, países não produtores de petróleo. O professor E também fez relação entre 

o local e global ao falar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo – OPEP 

- exerce o controle dos preços e da produção de Petróleo no mundo e como as ações de 

uma organização internacional interferem diretamente no preço de produtos consumidos 

na vida cotidiana de muitas pessoas. Ao estabelecer um relação como o local, mencionou 

como exemplo o aumento dos preços da gasolina e do gás de cozinha em Cuiabá ocorridos 

naquela época (2017). Em vários momentos, o professor fez perguntas aos alunos 

provocando a participação na aula, tais como: O que pode acontecer com os preços dos 

combustíveis no Brasil se a Petrobrás for privatizada? Os alunos falaram que os preços 

poderiam aumentar ainda mais. O que significa privatizar? Os alunos não souberam 

responder e o professor explicou que é tornar uma empresa pública em empresa privada. 

Para finalizar a aula, indicou três páginas do livro didático para os alunos lerem e fazerem 

uma síntese sobre o conteúdo com base na explicação e no texto, ressaltando que não 

queria uma cópia.  Novamente não percebeu-se um esforço que possibilitasse aos alunos 

o desenvolvimento do pensamento sobre a paisagem e lugar, mesmo abordando as formas 

de relevo e suas transformações e fazendo referência ao lugar para fazer análises 

escalares. Infere-se que a didática adotada não forneceu subsídios para a formulação e/ou 

ampliação dos conceitos de paisagem, como forma e conteúdo, e de lugar, como espaço 

das experiências cotidianas, da identidade e onde se materializam os processos e 

fenômenos da relação local-global. Mesmo assim, não se pode desmerecer uma prática 

pedagógica que evoca aspectos do lugar para dentro da sala de aula com a intenção de dar 

sentido e tangibilidade ao que está sendo ensinado.  

O Professor C fez uma única referência ao cotidiano dos alunos nas aulas 

observadas, ao discutir a “Questão ambiental” pelo viés do consumo e consumismo, com 

a turma do 1º ano C. O professor falou da influência que a televisão, as propagandas e 

redes sociais exercem sobre a sociedade, estimulando um consumo desenfreado, sem 

muitas vezes ao menos nos questionar o porquê consumimos determinados produtos. Por 

estar relacionado diretamente com práticas de consumo, o assunto despertou o interesse 

deles, formularam perguntas, expressaram opiniões e socializaram suas experiências, pois 

conseguiram relacionar os temas com suas práticas espaciais cotidianas. Este dado 
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reafirma a necessidade e importância de trazer elementos das práticas espaciais cotidianas 

dos alunos para a sala de aula, pois constatou-se uma mudança expressiva na participação 

ao se estabelecer relação às experiências da vida cotidiana, diferentes de outros momentos 

observados na prática pedagógica do Professor C. Por outro lado, o Professor A, o 

Professor B e o Professor D não fizeram qualquer referência às práticas espaciais 

cotidianas dos alunos. 

No entanto, esta abordagem do Professor C possibilitou uma relação mais 

contundente no que tange às práticas espaciais cotidianas. Por exemplo, o consumo 

exacerbado e as consequências para o meio ambiente ocorrem, também, pela opção por 

determinado modal e forma de deslocamento para as práticas espaciais cotidianas.  

Permitindo, assim, a reflexão pelos alunos para além do que e quanto é consumido, mas 

também sobre como o consumo se realiza, bem como subsidiar a formulação do conceito 

de meio ambiente abarcando os aspectos físicos, químicos, biológicos e sociais. 

A cartografia é, também, uma importante referência para o ensino de Geografia. 

A cartografia, como linguagem, deve estar articulada à formação dos conhecimentos 

geográficos, pois “capacidade de usar as informações representadas ajuda o aluno a 

desenvolver o pensamento espacial e a complexidade das relações espaciais” 

(CASTELLAR, 2017, p.221). De modo geral, os sujeitos desta pesquisa não costumam 

utilizar a linguagem cartográfica nas aulas, embora ela seja imprescindível.   

Quando os mapas eram utilizados nas aulas apareciam mais como um recurso 

didático do que propriamente uma linguagem que comunica informações espaciais. E 

ainda assim, foram utilizados somente os mapas oferecidos pelo livro didático. Como 

exemplo da constatação, pode-se citar a proposta didática do Professor D direcionada à 

turma do 8º ano C, em que entrega aos alunos um mapa mudo da África e solicita que 

eles reproduzam a representação do relevo do continente africano, usando como 

referência o mapa do livro didático, conforme pode ser observado na figura 13.  

O uso de mapas limitado à atividade de decalcar, copiar e colorir, está aquém das 

propostas metodológicas que buscam torná-los instrumentos para a construção de 

conhecimento e de alfabetização cartográfica, ou seja, o desenvolvimento do pensamento 

geográfico. Na prática pedagógica, busca-se desenvolver a capacidade nos alunos de 

analisar o mundo sob a perspectiva espacial, a cartografia, portanto, apresenta-se como 

uma linguagem capaz de auxiliá-los na compreensão da espacialização dos fenômenos 

sociais e naturais.  
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Figura 13 - Atividade com mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Autor: CHRISTAN (2020) 

 

No que se refere ao ensino da cartografia, propriamente dito, destaca-se a prática 

pedagógica do Professor B ao abordar o sistema de convenções cartográficas, os mapas 

temáticos e as projeções cartográficas com a turma do 2º ano D, conforme figura 14 que 

mostra o conteúdo passado na lousa que consistia em um resumo de um texto do livro 

didático. 

O referido professor explicou o conteúdo sem o auxílio de mapas, nem mesmo os 

que constavam no livro didático, e, também, não estabeleceu relação com as práticas 

espaciais cotidianas. Nas aulas de Geografia, o professor que trabalha a linguagem 

cartográfica e/ou ensina os conteúdos da cartografia sem a utilização de mapas é o mesmo 

que tentar ensinar interpretação de texto, nas aulas de Língua Portuguesa, sem o auxílio 
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de um texto.  Para explicar as projeções cartográficas, fez uso do globo terrestre, todavia 

somente este recurso não é suficiente, pois demanda de certo nível de abstração para 

identificar os traçados das projeções. O ideal seria combinar o uso do globo terrestre com 

imagens que representassem as diferentes projeções cartográficas.  

 

Figura 14 - O ensino da cartografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020) 

 

O referido professor explicou o conteúdo sem o auxílio de mapas, nem mesmo os 

que constavam no livro didático, e, também, não estabeleceu relação com as práticas 

espaciais cotidianas. Nas aulas de Geografia, o professor que trabalha a linguagem 

Convenções cartográficas 

 

Tem o objetivo de facilitar a leitura e compreensão das informações dos mapas, 

abrange um variado sistema de signos (linhas, cores, símbolos, figuras geométricas, 

desenhos, texturas, etc.) Esse sistema expressa em forma de legenda, que é a parte do 

mapa que contém o significado de toda a simbologia utilizada em sua representação. 

 

Cores e texturas: 

 
Linhas:  

 
Figuras: 

 
 

Mapas temáticos: contêm informações selecionadas sobre determinado fenômeno ou 

tema do campo geográfico. 

- mapas demográficos – fenômenos populacionais 

- mapas econômicos – fenômenos econômicos 

- mapas históricos – fenômenos históricos 

Projeções cartográficas: cônica, azimutal ou plana e cilíndrica (Mercator e Peters) 
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cartográfica e/ou ensina os conteúdos da cartografia sem a utilização de mapas é o mesmo 

que tentar ensinar interpretação de texto, nas aulas de Língua Portuguesa, sem o auxílio 

de um texto.  Para explicar as projeções cartográficas, fez uso do globo terrestre, todavia 

somente este recurso não é suficiente, pois demanda de certo nível de abstração para 

identificar os traçados das projeções. O ideal seria combinar o uso do globo terrestre com 

imagens que representassem as diferentes projeções cartográficas.  

Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico da telefonia móvel, muitas 

pessoas dispõem de mapas em seus smartphones e fazem uso deles para as práticas 

espaciais cotidianas para orientação de percursos e localização de lugares. Os professores 

podem trabalhar as convenções cartográfica a partir das representação das práticas 

espaciais cotidianas e fazendo uso, por exemplo, do Google Maps. 

 Após a explicação, com o intuito de exercitar as convenções cartográficas, o 

professor B solicitou que os alunos elaborassem uma legenda para o mapa mental, 

produzido na aula anterior, representando o percurso da casa à escola. Porém não houve 

adesão dos alunos à atividade, uns porque não trouxeram o mapa, outros porque o haviam 

perdido, e outros, ainda, simplesmente não demostraram interesse. Como não 

acompanhou-se a aula em que o mapa mental foi trabalhado, não se tem condições de 

tecer comentário a respeito da proposta didática. Apenas destaca-se como positiva a 

prática pedagógica que insere a Cartografia Social para explorar as práticas espaciais 

cotidianas como possibilidade de construção do conhecimento e pensamento geográfico.  

Nas práticas pedagógicas, a abordagem crítica das temáticas físico-naturais faz-se 

necessária, visto que o desenvolvimento das técnicas acirrou a relação natureza e 

sociedade. No que se diz respeito à abordagem crítica das temáticas físico-naturais, 

constatou-se práticas pedagógicas distintas.  Os Professores C e E preocupam-se com a 

relação sociedade e natureza, procurando dar um enfoque mais crítico aos conteúdos que 

possibilitam estabelecer essa relação de maneira mais direta.  

Na prática pedagógica do Professor E, ressalta-se a aula ministrada ao 7º ano A 

sobre “As bacias sedimentares”, já citada anteriormente. O professor inicia a explicação 

falando o que são bacias sedimentares e destacando-as como importantes reservas de 

energia de origem fóssil. Citou o Pantanal como um exemplo de bacia receptora, 

destacando que são carregados os sedimentos dos rios que desaguam na referida bacia 

sedimentar. Alertou que pelo Rio Cuiabá são transportados, além da areia, muito lixo 

oriundo das cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, um problema 



113 

 

que se agrava no período das cheias. Embora a discussão sobre as bacias sedimentares 

tenha sido realizada pelo viés economicista, ou seja, a natureza vista como uma fonte de 

recurso, considerou a poluição do Pantanal como um resultado da ação humana. Percebe-

se o estímulo à reflexão crítica a respeito das ações na turma do 8º ano A sobre a “América 

Latina: a exploração dos recursos minerais”.  

O professor E iniciou a explicação falando que a exploração dos recursos minerais 

nesta região ocorre desde o período da colonização, pois Portugal e Espanha extraíram 

muitos metais preciosos das terras latino-americanas. O professor explicou que o ciclo da 

mineração deu origem a várias cidades brasileiras, tais como: Ouro Preto em Minas 

Gerais e Cuiabá. Sobre Cuiabá, o professor mencionou que era comum encontrar ouro de 

aluvião no Córrego da Prainha, localizado no centro da cidade e que atualmente encontra-

se canalizado. O professor ponderou que as colônias de exploração que se estabeleceram 

na América Latina provocaram a dizimação dos povos indígenas. Prosseguindo com o 

tema, ressaltou que atualmente as exportações dos produtos minerais representam 

noventa por cento do Produto Interno Bruto (PIB) de alguns países da América Latina, 

entretanto não citou os países.  Esta perspectiva de abordagem possibilita uma 

compreensão mais ampla da relação natureza e sociedade, pois os alunos podem 

compreender que as ações humanas impactam no ambiente tanto nos aspectos naturais 

quanto sociais. 

Encontrou-se, também, elementos de uma abordagem crítica da relação natureza 

e sociedade na prática pedagógica do Professor C, com as turmas do 1º ano, ao analisar a 

questão do desenvolvimento sustentável pela perspectiva do consumo desenfreado. A 

figura 15 ilustra o texto extraído do livro didático e escrito na lousa na referida aula. 

O professor C iniciou a explicação falando da intensa relação natureza e 

sociedade. Para exemplificá-la, relacionou o processo de urbanização com a 

impermeabilização dos solos urbanos, o que causa a diminuição da infiltração e o 

aumento do escoamento superficial, tendo como consequência direta a ocorrência de 

inundações urbanas. Para discutir a questão ambiental, o professor abordou sobre a 

intensa exploração dos recursos naturais para atender às demandas do setor industrial, 

centralizando a sua explicação na diferenciação dos conceitos de consumo e consumismo 

e nas estratégias utilizadas pelo mercado para estimular o consumo pela sociedade, e 

assim garantir a reprodução e ampliação do sistema capitalista de produção. 
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Figura 15 - A relação natureza e sociedade 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020) 

 

Por fazer parte do cotidiano dos alunos, o tema chamou bastante atenção, 

especialmente a turma do 1º ano C. Os alunos se sentiram motivados a expressarem suas 

opiniões e a compartilharem suas experiências, alguns mencionaram que já se sentiram 

compelidos a consumir determinados produtos, que não precisavam, só para se encaixar 

em determinado grupo social, outros ainda disseram que esse tipo de comportamento não 

tem sentido, afirmando que cada pessoa deve consumir de acordo com suas 

possibilidades. Constatou-se o quão importante é mobilizar aspectos do cotidiano dos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem para dar significado ao que está sendo 

ensinado. Entretanto, novamente, a prática pedagógica privilegiou a definição conceitual, 

estratégia que vai de encontro à perspectiva da formação de conceitos. Na aula seguinte, 

ministrada à turma do 1º ano D, o professor prosseguiu com o assunto, focando a 

discussão no desenvolvimento tecnológico e aumento do consumo. Podendo ser 

observado na transcrição do texto retirado do livro didático e passado na lousa, conforme 

figura 16. 

Natureza e Sociedade 

 

Na economia capitalista o crescimento depende do aumento da população e de 

mercadorias, consumo e serviços. A geração de energia obtida principalmente pela 

queima de fósseis e a exploração em larga escala de recursos naturais no planeta tem 

gerado grande desequilíbrio no meio ambiente. 

Mantidos os atuais padrões de consumo, os sistemas naturais da terra 

continuarão sendo destruídos, gerando sérios problemas ambientais. 

Consumo – ato de comprar o essencial. 

Consumismo – ato de comprar além do necessário embasado no modismo. 

Se observarmos somos “forçados” a consumir além do que precisamos, 

diariamente, para que possamos nos sentir inseridos na nossa sociedade. A TV 

diariamente nos “bombardeia” com propagandas que nos fazem acreditar que devemos 

comprar, comprar, comprar... para sermos felizes. 

Assim a indústria aumenta a sua produção, consumo de matéria-prima para a 

produção e emissão de gases poluentes para a atmosfera. 
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Figura 16 - Questões ambientais e desenvolvimento sustentável 

Fonte: Observação das aulas – out. 2017 

Organização: CHRISTAN (2020) 

 

O professor C iniciou com uma revisão da discussão realizada na aula anterior, 

em seguida explicou que o desenvolvimento tecnológico levou ao crescimento da 

produção e estimulou a formação de uma sociedade marcada pelo consumo. Elucidou que 

as indústrias de bens de consumo produzem produtos duráveis e não duráveis. Uma aluna 

questionou: o que são produtos duráveis e não duráveis? Ao que o professor respondeu: 

“duráveis são produtos que têm uma vida útil maior e não duráveis são os remédios, 

alimentos e bebidas”. Prosseguiu explicando que para aumentar o consumo, o mercado 

incute nos consumidores hábitos e necessidades, bem como produz mercadorias seguindo 

o princípio da obsolescência programada, mencionando os aparelhos de smartphones 

como exemplo. Sabe-se que o aumento do consumo acarreta o aumento da produção de 

resíduos sólidos, porém o professor não mencionou a questão da geração e descarte do 

lixo e todos os problemas decorrentes dele. Finalizada a explicação, o professor passou o 

texto citado para que os alunos copiassem. 

A abordagem conduzida pelo Professor C também se dá pela perspectiva 

economicista de natureza, a qual é vista como uma fonte de recursos para o sistema de 

produção. A abordagem crítica ficou centrada nos aspectos econômicos do modelo 

capitalista de produção, ainda que os textos, mesmo modestos, possibilitassem uma 

discussão mais ampla, abarcando os aspectos ambientais e sociais. Considera-se 

Questões ambientais e desenvolvimento sustentável 

No último século o desenvolvimento tecnológico acarretou um crescimento sem 

precedentes na produção e a formação de uma sociedade fortemente estimulada pelo 

consumo. O consumo passou a exercer papel fundamental nas relações pessoais e sociais. 

Vivemos numa sociedade que valoriza as pessoas pelos objetos que possuem. Ter a 

posse de determinados bens é uma demonstração de sucesso, numa sociedade caracterizada 

pela desigualdade. A própria concepção de desenvolvimento econômico de um país está 

ligada à capacidade de produzir e consumir bens materiais e outros serviços. 

Para fomentar a produção o mercado cria hábitos e necessidades de consumo que 

reduz a vida útil dos produtos, multiplica a opção de mercadorias e embalagens 

descartáveis. Na fase atual essa “lógica de mercado” apoia-se no desenvolvimento 

tecnológico incessante. Novos produtos são criados ou a eles acrescentados novos recursos. 
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importantes as abordagens referentes à relação natureza e sociedade desenvolvidas pelos 

Professores C e E. Embora seja fundamental avançar para uma compreensão de natureza 

como uma construção histórica e social que proporcione uma leitura não dicotômica da 

natureza e sociedade. 

Conforme mencionado anteriormente, o Professor A também abordou a relação 

natureza e sociedade ao ensinar sobre “os problemas ambientais” aos alunos das turmas 

do 1º ano B e E. Percebeu-se uma abordagem desarticulada da relação natureza e 

sociedade para o entendimento dos problemas ambientais, como se os elementos naturais 

e sociais não compusessem, conjuntamente, o ambiente e não estivessem em interações 

dinâmicas.  É preciso uma prática pedagógica que aborde o conceito de ambiente, ou meio 

ambiente, trabalhando com a ideia de natureza produzida socialmente e em interação com 

a sociedade em todas as suas dimensões (CAVALCANTI, 2013).  

A formação para a cidadania não é uma referência pedagógica para ser trabalhada 

de maneira pontual ou em alguns conteúdos ou disciplinas específicas, pelo contrário, 

deve permear toda a intencionalidade da prática docente e todo o processo de educação 

escolar. Uma formação cidadã se constitui por meio da construção de conhecimento e do 

desenvolvimento da consciência crítica que possibilite práticas sociais capazes de 

promover uma transformação da sociedade, em suas múltiplas dimensões, na busca pela 

equidade social. 

A Geografia, como disciplina escolar, contribui para a compreensão da realidade 

contemporânea, a qual está cada vez mais complexa. As relações sociais articulam o local 

e o global intensamente, as transformações econômicas, sociais, políticas e ambientais 

decorrentes dessas relações repercutem no lugar, ou seja, no espaço da vida cotidiana, 

acentuando as desigualdades socioeconômicas e ressaltando a diversidade. Portanto, pela 

perspectiva da espacialidade, os alunos podem compreender as condições de 

desigualdade de acesso e uso aos instrumentos e meios para o exercício da cidadania, bem 

como a diversidade que compõe a sociedade, fomentando a luta pelos direitos individuais 

e coletivos. 

A prática pedagógica voltada para a formação cidadã está, portanto, atrelada à 

idealização de uma sociedade mais justa e democrática, isso inclui a consciência dos 

direitos e deveres, o reconhecimento da democracia como um valor universal, a 

compreensão do funcionamento das instituições sociais e políticas, o desenvolvimento de 

um pensamento crítico e autônomo, de atitudes e valores necessários para se constituir 
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em cidadãos responsáveis e, também, o estimulo à participação ativa dos indivíduos na 

comunidade.  

Considerando essas premissas, sugere-se que as práticas pedagógicas para o 

ensino de Geografia intensifiquem, nas propostas didáticas, intencionalidades acerca da 

formação cidadã. Nesse sentido, destacam-se as práticas pedagógicas do Professor E, que 

buscou uma abordagem mais crítica em relação às dimensões ambiental, econômica e 

social da realidade contemporânea ao ensinar sobre as bacias sedimentares e discutir a 

exploração dos recursos minerais na América Latina, cuja abordagem fazia referência aos 

aspectos da vida cotidiana dos alunos.  

Nesse sentido, a prática pedagógica, enquanto práxis, com vista a formação cidadã 

pode desenvolver uma leitura e compreensão crítica do contexto social, constituindo-se 

num campo fecundo para a própria prática pedagógica que pretenda formar cidadãos 

conscientes, críticos da vida em sociedade e dos contextos em que se concretizam as 

práticas espaciais cotidianas. 

 

2.3 A cidade de Cuiabá nas práticas pedagógicas e suas conexões com as práticas 

espaciais cotidianas 

 

No que refere à temática cidade e urbano, percebeu-se que a maioria dos sujeitos 

da pesquisa as tem como referência para o ensino de Geografia. De modo geral, os 

professores referenciam a cidade e o urbano como a expressão mais intensa da relação 

natureza e sociedade e da transformação do espaço, tal como fazem os Professores A, C, 

D e E durante as aulas. 

Nas aulas em que a cidade foi referência na prática pedagógica, constatou-se 

maior participação dos alunos, por conseguirem estabelecer relação entre o conteúdo 

estudado com aspectos da vida cotidiana e sentirem-se mais à vontade para expressarem 

seus saberes e opiniões. Logo, a referência à cidade e ao urbano possibilita trabalhar de 

forma concreta os conceitos estruturantes do pensamento geográfico, facilitando a 

compressão da espacialidade contemporânea e sua relação com a vida cotidiana.  

Dentre os sujeitos, o Professor E é o que mais faz referência à cidade e ao urbano 

em suas aulas, apresentando uma compreensão mais ampla de cidade, pois 

frequentemente a relaciona com aspectos da vida cotidiana e do lugar de vivência dos 

alunos. A cidade de Cuiabá, especificamente, não é tomada como ponto de partida para 
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ensinar os temas/conteúdo das aulas, mas é, comumente, citada para fazer analogias, 

comparações ou exemplificações. As referências à cidade de Cuiabá feitas pelo Professor 

E destacam seus aspectos históricos do período da fundação (século XVIII), seus aspectos 

físicos-naturais, principalmente relevo, clima e hidrografia, e os problemas de mobilidade 

urbana, conforme descrito anteriormente. 

Na prática pedagógica do Professor B, a cidade e o urbano não apareceram nas 

aulas observadas, porém não pode-se afirmar que eles não são referências para o ensino 

de Geografia, considerando que em uma das aulas o professor solicitou que os alunos 

terminassem um mapa mental de percurso da casa até a escola, o que entende-se que a 

temática deve ter permeado a orientação para a realização da atividade. 

Considerando a constatação nas observações das aulas de que a cidade de Cuiabá 

não é referência para o ensino, como uma temática que abarca os outros temas e conteúdos 

da Geografia, selecionou-se os Professores D e E para que elaborassem uma(s) aula(s) 

na(s) qual(is) a referida cidade deveria permear a abordagem do conteúdo na prática 

pedagógica.  É relevante mencionar que a partir da aplicação desse instrumento se deu 

prosseguimento a pesquisa somente com a participação desses dois últimos sujeitos 

citados.  

Sendo assim, serão apresentados os dados das “observações da prática pedagógica 

sobre a cidade de Cuiabá”. Assim distribuídas: o Professor D ministrou quatro aulas e o 

Professor E três aulas,  totalizando sete aulas observadas.  O Professor D havia planejado 

duas aulas para cada turma, a primeira aula consistiu na explicação do tema e da proposta 

de trabalho em grupo e a segunda aula foi reservada para as apresentaçãos dos trabalhos. 

Entretanto, por motivo de doença de um familiar, a pesquisadora não pode comparecer a 

escola para assitir as apresentações feitas pelos alunos. Embora tenha-se perdido um 

momento valioso da sequência didática, pois o referido professor costuma intervir 

bastante nas apresentações (prática constatada na etapa anterior), acredita-se que, mesmo 

assim, foi possível identificar como o professor concebe e aborda a cidade de Cuiabá em 

sua prática pedagógica. 

O Professor E optou por trabalhar o tema “O espaço geográfico e as 

transformações através dos tempos”, com as turmas de oitavos anos, no qual foram 

abordados os seguintes conteúdos: a formação territorial de Mato Grosso, a formação do 

relevo e suas localizações no espaço geográfico de Mato Grosso, as influências climáticas 

deste relevo na localidade, a localização e formação geológica da cidade de Cuiabá.  
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O professor E iniciou a aula explicando o motivo da presença da pesquisadora e 

dos temas abordados nas próximas duas aulas. O professor informou à turma que ao optar 

por trabalhar as transformações do espaço geográfico do estado de Mato Grosso, não pode 

deixar de abordar os aspectos históricos da formação territorial para compreender a 

realidade atual do Estado. Sendo assim, começou ressaltando os interesses que motivaram 

os desbravadores a deslocarem-se às terras longínquas, conforme pode-se ler na descrição 

a seguir de um trecho da aula: 

 

Cuiabá é uma cidade colonial. Os portugueses juntamente com os paulistas, por meio 

das entradas e bandeiras, partiram de São Paulo até chegarem “aqui”. Questionando 

os alunos: o que os paulistas vieram fazer em Cuiabá? Um aluno, timidamente, 

responde: eles vieram buscar ouro, o professor confirma e acrescenta em tom jocoso, 

que “eles”, os bandeirantes, não vieram dar um “rolê” aqui e ver qual é, pescar ou 

comer peixe, como acontece hoje, “eles” estavam em busca de mão de obra escrava e, 

principalmente, de pedras preciosas. Afirma que naquele tempo a mão de obra escrava 

era escassa e “aqui” tinha uma grande população indígena.  

 

Nesse momento da aula, pode-se perceber aspectos do espaço percebido pelo 

professor E na provocação espirituosa de que “os bandeirantes, não vieram dar um 

“rolê” aqui e ver qual é, pescar ou comer peixe”, pois mencionou práticas espaciais 

comuns dos cuiabanos como forma de reafirmar que as ações empreendidas pela entradas 

e bandeiras possuíam um objetivo claro, ou seja, não deslocaram-se até estas terras ao 

acaso.  

Prosseguindo as explicações, o professor destacou as ações empreendidas por 

Manoel Bicudo, final do século XVII, na formação do primeiro povoado denominado de 

São Gonçalo10, à margem esquerda do rio Cuiabá, e Pascoal Moreira Cabral, início do 

século XVIII, na captura dos indígenas, conforme descrição a seguir: 

 

O mais conhecido/famoso foi Pascoal Moreira Cabral, mas antes dele veio Manoel 

Bicudo e fez o primeiro mapeamento e desbravamento dessas terras. Manoel Bicudo ao 

                                                           
10 De acordo com Siqueira (2002) o bandeirante Antônio Pires de Campos, no final de 1717, rebatizou para 

São Gonçalo Velho.  

Vasconcelos (2015) aponta que a comunidade foi incorporada à área urbana de Cuiabá no final da década 

de 1960, quando a prefeitura alterou o seu nome de São Gonçalo Velho para bairro São Gonçalo Beira Rio.  
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chegar aqui aportou em São Gonçalo Beira Rio, levantou um acampamento e começou 

a exploração. Só não contava que encontraria uma tribo tão feroz de índios guerreiros, 

os Coxiponês, o que obrigou Manoel Bicudo a voltar ao litoral. Tempos depois, com o 

conhecimento que já se tinha, Pascoal Moreira Cabral foi enviado para “cá”, resultando 

na captura de muitos índios, na morte de tantos outros e na fuga de alguns para próximo 

dos índios Bororos, habitantes do rio abaixo. Os Coxiponês eram habitantes do rio acima 

(PROFESSOR E, 2018). 

 

Prosseguindo com as explicações, o professor ressaltou que com a descoberta do 

ouro deu-se início a fundação de Cuiabá, por Pascoal Moreira Cabral, cuja origem foi no 

Arraial da Forquilha. Além disso, falou das minas auríferas mais importantes e da 

formação da Capitania de Mato Grosso, conforme pode-se ler a seguir: 

 

O professor questiona aos alunos: em que região o ouro foi encontrado? Não obtém dos 

alunos resposta nenhuma. Prossegue dizendo que foi encontrado no rio Coxipó onde foi 

erguido o primeiro arraial atraindo muita gente para essas terras. Naquela época, 

encontraram também nas Lavras do Sutil e no Córrego da Prainha, destaca que são três 

importantes regiões do território cuiabano. Essa notícia chega ao litoral e atrai uma leva 

de comerciantes e garimpeiros em busca de riqueza. Menciona que o ouro encontrado 

no córrego da Prainha que fica próximo à Igreja do Rosário, intensificando o processo 

de ocupação, de povoamento e surgimento da vila, bem como dos comércios para atender 

às necessidades. Com o tempo foi se formando o vilarejo que ainda pertencia à Capitania 

de São Paulo, para tomar posse cria-se a vila, algo importante para a época. Quando a 

Espanha percebeu que seu território havia sido invadido já era tarde. O professor explica 

que foi instituído Arraial da Forquilha, iniciaram a criação da Capitania de Mato 

Grosso, a exploração continua avançando pelo território que hoje pertence a Mato 

Grosso e foi fundada a primeira capital do estado – Vila Bela da Santíssima Trindade.  

 

Pode-se perceber, nestes dois fragmentos supramencionados, que o professor E 

atribui grande importância aos aspectos históricos da cidade de Cuiabá, cuja atenção é 

direcionada aos fatos e pessoalidades do períodos de fundação da capital mato-grossense, 

pouca atenção é dispensada às transformações espaciais decorrentes desses fatos. As 

práticas espaciais cotidianas poderiam subsidiar a compreensão da cidade de Cuiabá de 
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outrora, por meio da análise de imagens, pode-se estimular a imaginação, comparação, 

percepção, capacidade analítica que são fundamentais para o desenvolvimento do 

pensamento geográfico. 

 Na segunda aula, o Professor E deu continuidade à proposta abordando os 

aspectos geográficos e econômicos do estado de Mato Grosso, principalmente aqueles 

relacionados à cidade de Cuiabá. Constatou-se que entre as temáticas físico-naturais, a 

relação entre relevo, hidrografia e clima é a que aparece com mais frequência nas aulas, 

conforme exposto na descrição a seguir: 

 

Cuiabá está localizada numa depressão, isso significa que é mais baixa do que as 

áreas vizinhas. Cuiabá está a mais ou menos 184 metros acima do nível do mar. Explica 

que tudo que se mede no continente é em relação ao nível do mar, que é altitude zero. O 

professor pergunta então aos alunos por que é uma depressão? Não obtém respostas. E 

explica que são áreas banhadas por muitos rios e ao longo dos milhares de anos sofreram 

com a ação das águas, formando assim a depressão e a planície alagada do Pantanal. 

[...] Destaca que o território de Mato Grosso é relativamente plano, ou seja, não tem 

grandes cadeias montanhosas devido à ação do clima e o desgaste do relevo. Afirma 

ainda que o relevo brasileiro foi formado por desdobramentos decorrentes do encontro 

de placas tectônicas devido à deriva continental. Faz um comparativo entre a altitude de 

Cuiabá (184 metros) com a altitude de Chapada dos Guimarães que fica a 600 metros 

acima do nível do mar. Aborda a diferença de temperatura entre essas duas cidades e a 

relação com a altitude do relevo. 

 

Todavia, sobre a diferença da temperatura média entre as cidades de Cuiabá e 

Chapada dos Guimarães, localizadas na depressão cuiabana e no planalto dos Guimarães, 

respectivamente, poderia ter explicado que, além da altitude do relevo, a circulação das 

massas de ar e a ocupação do espaço também influenciam nessa diferença térmica.  Ainda 

sobre o relevo, o professor destacou que as modestas altitudes do relevo mato-grossense 

influenciam nas atividades econômicas desenvolvidas no Estado, principalmente a 

agropecuária e o turismo, porém não se aprofunda na explicação, como se pode ler:  
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Nosso relevo de baixa altitude com três característica principais: montanhas, planaltos 

e planícies, essas características do relevo se relacionam com a questão econômica: 

agricultura, pecuária e turismo. 

 

O professor poderia ter alegado que as características do relevo, plano a levemente 

inclinado nos planaltos e depressões, que facilitam no processo de mecanização da 

agricultura, e associado às boas condições dos solos, ao clima favorável – tropical com 

chuvas concentradas no verão – e aos programas e políticas de desenvolvimento 

econômico do Centro-Oeste tornaram o estado de Mato Grosso no maior produtor de 

grãos do país, visto que o professor iniciou a aula falando dos aspectos econômicos, como 

pode-se ler a seguir: 

 

O professor pergunta: qual é a base da economia do nosso Estado? O que mais gera 

riqueza? Um aluno responde: soja. O professor pergunta a que setor econômico a soja 

faz parte? O próprio responde: ao setor agrícola/agricultura, importante para o 

agronegócio. O professor afirma que no setor econômico temos como carro-chefe o 

agronegócio, além dele, a pecuária, a mineração e o turismo (pesca e aventura). 

 

No entanto, o professor não avançou nas discussões sobre os aspectos econômicos 

do Estado, e mencionou apenas a importância política da cidade de Cuiabá, por ser a 

capital de Mato Grosso e abrigar os principais órgãos públicos do Estado. Portanto, nas 

aulas do Professor E a cidade de Cuiabá aparece como localização para situar alguns 

temas/conteúdos na prática pedagógica. 

De modo geral, percebe-se nas explicações do professor E, sobre os aspectos 

físicos-naturais, referências indiretas às práticas espaciais cotidianas, ao direcionar a 

discussão para a relação entre relevo e clima, bastante presente no imaginário do povo 

cuiabano como única explicação para as altas temperaturas da cidade de Cuiabá, e, 

consequentemente, motivadora de muitas práticas espaciais. Entretanto, ressalta-se ser 

importante avançar para compreensões mais amplas referentes ao clima.  

O Professor D optou por trabalhar o tema “Geografia de Cuiabá” com as turmas 

de 9º anos, no qual foram abordados os seguintes conteúdos: extensão, localização, 

aspectos físicos-naturais (altitude, relevo, hidrografia e clima). A abordagem realizada, 

de característica enciclopédica, consistiu em elencar os tópicos no quadro e, na sequência, 
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realizar a leitura. Para finalizar a aula, o professor solicitou aos alunos que fizessem uma 

pesquisa sobre os pontos turísticos de Cuiabá (naturais e/ou culturais). Cada grupo 

deveria escolher um ponto turístico, citando como alguns exemplos a Igreja Matriz 

(Catedral Metropolitana Basílica Senhor Bom Jesus de Cuiabá), Parque Mãe Bonifácia, 

Igreja de São Benedito, Igreja Bom Despacho, e contar a sua história, suas características 

e dizer o porquê é considerado um ponto de visitação na cidade, cuja apresentação deveria 

utilizar cartazes e maquetes. 

Considerando a proposta, sugere-se que a abordagem poderia ter sido realizada a 

partir do conceito de paisagem para que os alunos pudessem compreender que os “espaços 

têm uma forma (paisagem) e expressa seu conteúdo (o movimento social)” e que a “a 

paisagem releva as relações de produção da sociedade” (CAVALCANTI, 2008, p. 53). 

As paisagens são expressões dos diferentes tempos no processo de produção do espaço, 

nessa proposta específica, do espaço urbano de Cuiabá. Portanto, o conceito de paisagem 

auxiliaria os alunos a identificarem e compreenderem por que determinados 

pontos/construções são destaques na paisagem urbana. A expectativa era de que essas 

discussões pudessem acontecer no dia das apresentações dos trabalhos. No entanto, por 

motivos pessoais, a pesquisadora não pode comparecer às aulas das apresentações. 

Considerando as práticas pedagógicas, no aspecto geral e específico, dos 

Professores D e E, identificou-se uma diferença na forma como a cidade de Cuiabá foi 

ensinada/referenciada nas aulas. Nas práticas pedagógicas, cujos temas/conteúdos não 

foram definidos, a cidade era referenciada como o espaço percebido e vivido pelos alunos, 

pois frequentemente os professores estabeleciam relação dos temas/conteúdos com a vida 

cotidiana por meio de explicações, comparações e analogias. No entanto, nas práticas 

pedagógicas que versavam sobre a cidade de Cuiabá, a temática aparecia implicitamente 

na perspectiva do espaço concebido, como um espaço pensado por diferentes agentes 

sociais, e não como a expressão e materialização do modo de vida urbano.  

Nesse contexto, evidenciou-se certa dificuldade de pensar a temática cidade, 

inclusive Cuiabá, como uma proposta de ensino que possibilita a abordagem dos 

conceitos e conteúdos da Geografia em uma relação mais imediata à vida cotidiana dos 

alunos. Nas aulas observadas, percebeu-se que as práticas espaciais cotidianas dos 

professores aparecem de maneira não sistematizada, quer dizer, que elas não são tomadas 

como referências para as suas práticas pedagógicas, assim como foi realizado pelo 

Professor C ao mencionar um de seus locais de trabalho, uma escola que pertence a uma 
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fundação benemerente, privada e sem fins lucrativos, localizado no bairro Jardim Vitória. 

A menção à prática espacial cotidiana foi realizada para explicar o tema “questões 

ambientais e desenvolvimento sustentável”, fazendo um adendo ao consumo e às 

condições socioeconômicas da população do referido bairro.    

Quando o Professor E mencionou a cidade de Cuiabá nas aulas, embora não tenha 

feito menção explícita às suas práticas espaciais cotidianas, acredita-se que nessas 

explicações estejam contidos conhecimentos oriundos da vivência em Cuiabá, e são 

mobilizados na prática pedagógica para dar sentido aos temas/conteúdos para os alunos. 

Em decorrência dessas constatações acerca das práticas pedagógicas, dar-se-á 

continuidade nas discussões, no capítulo seguinte, estabelecendo elementos para uma 

mobilização mais sistematizada das práticas espaciais cotidianas no ensino de Geografia.  
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CAPÍTULO 3 

 

A CIDADE DE CUIABÁ COMO REFERÊNCIA NAS PRÁTICAS ESPACIAIS E 

PEDAGÓGICAS 

 

 

Em Maurília, o viajante é convidado a visitar a cidade ao mesmo tempo em 

que observa uns velhos cartões-postais ilustrados que mostram como esta 

havia sido: a praça idêntica mas com uma galinha no lugar da estação de 

ônibus, o coreto no lugar do viaduto, duas moças com sombrinhas brancas no 

lugar da fábrica de explosivos. Para não decepcionar os habitantes, é 

necessário que o viajante louve a cidade dos cartões-postais e prefira-a à 

atual, tomando cuidado, porém, em conter seu pesar em relação às mudanças 

nos limites de regras bem precisas: reconhecendo que a magnificência e a 

prosperidade da Maurília metrópole, se comparada com a velha Maurília 

provinciana, não restituem uma certa graça perdida, a qual, todavia, só agora 

pode ser apreciada através dos velhos cartões-postais, enquanto antes, em 

presença da Maurília provinciana, não se via absolutamente nada de 

gracioso, e ver-se-ia ainda menos hoje em dia, se Maurília tivesse 

permanecido como antes, e que, de qualquer modo, a metrópole tem este 

atrativo adicional — que mediante o que se tornou pode-se recordar com 

saudades daquilo que foi. 

 

 

Ítalo Calvino – As cidades invisíveis 

 

 

 

Neste capítulo apresenta-se a cidade de Cuiabá como referência nas práticas 

espaciais e pedagógicas dos professores de Geografia da Educação Básica. Na primeira 

parte do capítulo, apresentou-se uma reflexão sobre a cidade e o urbano na Geografia 

escolar, reafirmando a ideia de que a vida cotidiana e a relação dos cidadãos com os 

espaços urbanos possam ter centralidade no ensino da temática.  

Na sequência, procedeu-se à caracterização do espaço concebido de Cuiabá e suas 

conexões e influências com a vida cotidiana dos cidadãos cuiabanos. Para tal, 

estabeleceu-se o processo de metropolização como o conceito e fenômeno que melhores 

explicam a dinâmica socioespacial de Cuiabá na atualidade.  

Tendo em vista essas discussões, sistematizou-se a sequência didática 

contemplando as práticas espaciais cotidianas no uso e apropriação dos espaços públicos 

de Cuiabá ao longo do tempo como referência para ensinar Geografia. Este capítulo 

contribuiu para discutir e entender a cidade de Cuiabá no presente momento, sem 
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desconsiderar seu passado histórico. Cuiabá, assim como Maurília, guarda características 

de um passado de outrora, das quais pode-se recordar com certo saudosismo, porém não 

se pode negar a magnitude da Cuiabá metrópole.  

 

3.1 A cidade e o urbano na Geografia escolar 

 

A pesquisa sobre a temática cidade e urbano no ensino de Geografia adquiriu 

extraordinária projeção nos últimos anos. São vários os pesquisadores da área, tanto no 

Brasil quanto em países sul-americanos, que têm se dedicado às formulações de propostas 

teórico-metodológicas para a abordagem da referida temática nas aulas de Geografia, 

entre eles destacam-se as contribuições de Alderoqui (2003; 2006), Cavalcanti (2008; 

2013; 2014), Gurecich e Caso (2011), Rodríguez e Lache (2008; 2015). 

A atenção dispensada à temática decorre da necessidade de pensar o ensino de 

Geografia orientado para uma formação cidadã na educação escolar. Esta formação, 

hodiernamente, passa pela compreensão da complexidade da realidade contemporânea e 

sua influência na vida cotidiana dos sujeitos. Neste sentido, estes pesquisadores têm 

defendido a cidade e o urbano como uma temática capaz de possibilitar a estruturação de 

um projeto educativo que proporcione aos alunos o desenvolvimento de uma consciência 

de mundo e de sociedade.  

Esta defesa está alicerçada na concepção de pensar a cidade em sua dimensão 

educativa, pois “todas as cidades educam, na medida em que a relação do sujeito, do 

habitante, com esse espaço é de interação ativa, e que suas ações, seu comportamento e 

seus valores são formados e realizam com base nessa interação” (CAVALCANTI, 2008, 

p. 73). 

Bernet (1997 apud Cavalcanti, 2008) aponta a existência de três dimensões na 

relação entre educação e cidade, a saber: a cidade como conteúdo de educação; o meio 

urbano como agente educador e a cidade como um conteúdo educativo. A cidade como 

um conteúdo de educação está relacionado ao “aprender na cidade”, como contexto ou 

meio educativo, cujas instituições, recursos, relações e experiências proporcionam ou 

dedicam-se a transmitir educação formal, não-formal e informal aos seus habitantes que 

tem acesso aos bens culturais e deles se beneficiam (ALDEROQUI, 2006a). 
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O meio urbano como um agente de educação informal pode ser explicado como o 

“aprender da cidade”, um transmissor de informações e culturas, por estar relacionado a 

“densidade dos encontros humanos e dos produtos culturais (ALDEROQUI, 2006a, p.39).  

A autora adverte que esse conhecimento obtido no meio urbano é relativamente 

superficial e essencialmente parcial. É superficial porque se aprende a usar a cidade e nela 

se mover, porém não necessariamente a compreende-se ou a decodifica-se para além da 

aparência. E é parcial porque está relacionado à localização social dos indivíduos, pois os 

lugares que frequentam proporcionam aos habitantes conhecer apenas uma parte da 

cidade (ALDEROQUI, 2006a). 

Santos (1997), considerando a mundialização e a relação espaço-tempo, também 

concebe a cidade como um lugar passível de proporcionar um aprendizado: 

 

A cidade é o lugar em que o Mundo se move mais; os homens também. A co-

presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade é o lugar da 

educação e da reeducação. Quanto maior a cidade, mais numeroso e 

significativo o movimento, mais vasta e densa a co-presença e também maiores 

as lições e aprendizado (SANTOS, 1997, p. 83). 

 

Para o autor, os deslocamentos pela cidade são fonte de aprendizados, 

especialmente a mobilidade lenta, permitindo ao homem desvendar as diferentes imagens 

da cidade e descobrir suas fábulas. Essa concepção de Santos (1997) traz para a dimensão 

“aprender da cidade” a noção de tempo, rápido e lento, de diversidade, de cultura e de 

técnicas para pensar os conhecimentos provenientes da vivência na cidade. 

A cidade como um conteúdo educativo remete à ideia do “aprender a cidade”, 

nesse sentido, a escola é o espaço privilegiado para o desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos sobre seus espaços, auxiliando os alunos na leitura de suas 

cidades.  Portanto, como um conteúdo a aprender, pode viabilizar um projeto educativo 

para a “formação da cidadania, confrontando experiências e conhecimento na/da cidade 

e construindo conhecimento geográfico sobre ela” (CAVALCANTI, 2008, p. 74). 

A cidade, compreendida como a materialização de modos de vida, tem dimensão 

material e simbólica para os sujeitos. A cidade viabiliza os objetos e as condições para a 

reprodução da vida, e os sujeitos com suas ações animam e atribuem significados a ela. 

Como conteúdo escolar será possível perceber as diversas cidades que existem em uma 

mesma cidade, ampliando, assim, a compreensão que se tem dela para além da 

superficialidade e parcialidade. Para o desenvolvimento desta tese, buscou-se nas 
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contribuições teórico-metodológicas de Alderoqui (2006b), Cavalcanti (2008, 2014) e 

Gurevich e Caso (2011) subsídios para pensar a cidade e o urbano na Geografia escolar.  

Alderoqui (2006b) enfatiza que o ensino de cidade deve considerar os seguintes 

aspectos: a proximidade como o objeto de estudo, a escala de análise e a descontinuidade 

entre o espaço vivido e o espaço pensado, para proporcionar a aprendizagem do conceito 

de cidade. A autora salienta que ensinar sobre a cidade remete à idealização de uma 

cidadania porvir.  

 No que se refere à proximidade com o objeto de estudo, a autora argumenta que 

ela é relativa, pois não se trata da distância física entre o sujeito e o objeto de estudo, 

tampouco implica na simplificação deste. A proximidade refere-se à complexidade do 

objeto de estudo adequada ao nível cognitivo dos alunos. Portanto, o grau de 

complexidade dependerá dos enfoques didático-pedagógicos para a construção dos 

conhecimentos.  

A proximidade do objeto de estudo está atrelada à escala de análise. Para 

Alderoqui (2006b), a compreensão da cidade demanda considerar a incidência de escalas 

sobrepostas, a escala de significado e a escala de significação. A escala de significado 

está relacionada aos níveis de interpretação (local, regional, nacional e global) do 

fenômeno, é necessário para estudar o espaço urbano, ou um fragmento deste, considerar 

que os processos gerais que o influenciam, muitas vezes, têm origem em outro espaço.  A 

escala de significação está relacionada aos significados atribuídos pelos sujeitos que 

habitam os espaços da cidade. É, portanto, uma dimensão subjetiva, pois vincula o sentido 

do lugar à história de vida de cada sujeito (ALDEROQUI, 2006b). 

Sobre a descontinuidade entre o espaço vivido e espaço pensado, a autora destaca 

que a cidade é um macroespaço, cuja amplitude só pode ser compreendida como uma 

sucessão de visões locais (fragmentadas), decorrentes dos deslocamentos e vivências dos 

sujeitos no espaço urbano. Portanto, a vivência da cidade por si só não é capaz de provocar 

uma consciência e compreensão imediata sobre ela mesma. A compreensão 

(continuidade) deverá ser construída intelectualmente por meio da reflexão da própria 

experiência, direcionando para o desenvolvimento da generalização. 

Nesse sentido, considerando as estruturas, os processos e fenômeno que 

explicam o espaço urbano, a autora sugere os seguintes eixos estruturantes para a 

construção do conceito de cidade: 1) sociedade, identidade coletiva e cidadania; 2) 

mudanças e permanências nas cidades e imaginários urbanos; 3) global e local e; 4) 
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natural e cultural. Tais aspectos estão configurados na nuvem conceitual proposta pela 

autora e ilustrada na figura 17. 

 

Figura 17 - Nuvem conceitual para construção do conceito de cidade 

Fonte: ALDEROQUI, 2006b. p. 43. 

Adaptação: CHRISTAN (2020).  

 

Alderoqui (2006b) ressalta, também, que as finalidades do ensino do conteúdo 

cidade para a Geografia Escolar são: contribuir para a formação do cidadão para que atue 

com eficiência na cidade por meio de uma identidade coletiva e idealização de cenários 

futuros e; compreender a dinâmica social e espacial que permita superar as visões 

fragmentárias e casuísticas dos problemas urbanos. De acordo com a autora, o ensino 

pode ser realizado a partir de diferentes enfoques, quais sejam: histórico-patrimonial, 

ambiental, morfológico-social e cidadão como protagonista.  

O enfoque histórico-patrimonial permite compreender a cidade como uma 

construção cultural acumulada historicamente, cuja paisagem revela as mudanças e 

permanências. No enfoque ambiental, a cidade é compreendida como uma grande 

transformação da natureza, na qual há inter-relação de fluxos de matéria e energia, cujo 

ambiente urbano demanda preservação e melhoramento das condições de vida para os 

cidadãos (ALDEROQUI, 2006b). 

Segundo a autora, o enfoque morfológico e social possibilita apreender o espaço 

urbano como uma totalidade complexa, um lugar de produção, concentração e difusão de 
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culturas, mercadorias, capitais e informações, cujos espaços de mobilidade, consumo e 

contato de pessoas são marcados pelos conflitos de interesses. E o enfoque cidadão como 

protagonista proporciona a compreensão da necessidade de planejamento e gestão da 

cidade, bem como a importância da participação dos sujeitos neste processo. 

Gurevich e Caso (2011), tomando a cidade de Buenos Aires como referência, 

também sugerem alguns temas para o ensino de cidades, estes, por sua vez, abordam 

distintos fenômenos, processos e problemas sociais e territoriais que são comuns às 

cidades latino-americanas contemporâneas. As autoras lembram que as propostas 

temático-conceituais indicam uma construção mais integrada e problematizadora do 

espaço urbano, tanto do ponto de vista econômico e social quanto político e cultural. Há, 

portanto, nestas sugestões a preocupação com a formação cidadã.  

A primeira sugestão apresenta a cidade como artificialização da natureza, esta 

permite compreender o espaço urbano como o exemplo mais contundente de 

transformação da natureza, formado por um conjunto de objetos materiais e simbólicos 

construídos pelas sociedades, conforme explanam as autoras: 

 

[...] escenarios de variados y complejos procesos sociales condensam múltiples 

objetos materiales y simbólicos que han sido creados y recreados a través del 

tiempo. La ciudad se convierte así en la expresión de un conjunto histórico de 

objetos construidos por la sociedad (GUREVICH e CASO, 2011, p. 141).   

 

Portanto, neste tema, as análises da cidade devem considerar a inter-relação entre 

a dinâmica social e a dinâmica natural e os aspectos históricos das ações humanas 

convertendo os recursos naturais em/para o espaço urbano. Esta proposta está diretamente 

relacionada ao entendimento da cidade como conglomerados de tempos diferentes, no 

qual deve-se levar em conta que na paisagem urbana há marcas de diferentes épocas, estas 

revelam tempos passados, aspectos do tempo presente e também anunciam o futuro. 

Outra abordagem possível para o ensino da temática cidade é a concomitante 

fragmentação e articulação do espaço urbano, pois cada parte da cidade se articula com 

as demais por meio de relações sócio-espaciais de intensidade diferentes. A articulação 

pode ser interna ou externa, pois as relações podem ocorrer entre partes/fragmentos de 

uma mesma cidade ou entre partes/fragmentos de outras cidades. Além disso, as autoras 

advertem que a articulação e fragmentação fazem parte do mesmo processo, portanto, não 

devem ser entendidas como fenômenos que se contrapõem.  
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A cidade como um conjunto de atores sociais é uma proposta que se destaca por 

considerar os sujeitos como protagonistas da dinâmica urbana, ou seja, na busca pela 

realização da vida humana, os sujeitos com suas racionalidades, práticas, ações e desejos 

promovem uma intensa transformação do espaço por meio de seus processos e relações 

sociais. Portanto, a cidade como espaço de socialização e espaço de produção é resultado 

das lógicas, práticas e ações de diferentes atores sociais, conforme elucidam Gurevich e 

Caso (2011, p. 146): 

 

La ciudad como espacio social público es un ámbito de socialización, de 

convivencia e intercambio de múltiples sectores sociales, de distintos niveles 

de formación educativa, profisional y cultural. Como ámbito de producción y 

de trabajo, nuclea tanto la atividade industrial, como una amplia gama de 

servicios a la producción y al consumo, constituyendo una base económica 

urbana caracterizada por la incorporación intensiva de conocimiento, ciencia y 

tecnología.  

 

Este entendimento possibilita também ponderar a cidade como construção de 

imaginários urbanos, na qual o espaço urbano é compreendido no âmbito do processo de 

apropriação simbólica, constituído socialmente por meio das interações entre os sujeitos 

e o espaço. De acordo com as autoras: 

 

Se trata de una perspectiva en la que el espacio es estudiado a través de los 

sentidos e significados que las personas les otorgam, en un proceso de 

reelaboración entre los elementos materiales y las representaciones, esquemas 

mentales, ideas e imágenes con los que los indivíduos se vinculan con el 

mundo que son, por outra parte, de carácter socio cultural (GUREVICH e 

CASO, 2011, p. 91). 

 

Nesse horizonte interpretativo, a cidade como construção de imaginários urbanos 

possui duas perspectivas de análises do espaço urbano: as experiências dos sujeitos e os 

sentidos e significados atribuídos ao espaço. Na primeira perspectiva considera-se as 

práticas sócio-espaciais que delineiam as narrativas sobre os lugares referentes a assuntos 

relacionados aos modos de representação da vida nas cidades. A segunda relaciona-se 

com o conceito de lugar, pois faz referência aos espaços que podem ser delimitados pelos 

sentimentos de pertencimento, identidade e segurança em alguns casos, ou pelos 

sentimentos de medo, não pertencimento, insegurança em outros. Refere-se, por 

conseguinte, à compreensão subjetiva dos espaços das cidades variando entre os 

diferentes sujeitos. 
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A última temática sugerida por Gurevich e Caso (2011) aborda a cidade como 

espaço público. Trata-se da dimensão política do espaço urbano e pode ser abordada, 

também, a partir de duas perspectivas de análise: por meio dos conceitos de cidade, 

cidadania e espaço público e, das relações entre governo, equidade e participação cidadã. 

Sobre a primeira perspectiva, as autoras argumentam que estes conceitos se relacionam 

dialeticamente, permitindo trabalhar uma série da valores de modo que os alunos possam 

reconhecer a cidade como uma realidade material, dotada de uma espaço público, tanto 

no sentido físico, quanto político e cultural. Pode-se citar como exemplos os seguintes 

valores: liberdade, coesão social, proteção e desenvolvimento dos direitos individuais e 

de expressão, democracia participativa, mobilidade e acessibilidade, centralidades, 

identidade, representação coletiva, entre outros.  

A segunda perspectiva da dimensão política, as relações entre governo, equidade 

e participação cidadã, possibilita abordar as políticas urbanas, principalmente os projetos 

de infraestrutura, e a atuação político-administrativa na gestão do espaço urbano, 

considerando que nem sempre as demandas da população, especialmente da população 

carente, são contempladas. Para a transformação dessa realidade é necessária maior 

participação dos cidadãos na gestão das cidades para reduzir as desigualdades sociais:  

 

La descentralización de los gobiernos locales, el planeamiento estratégico con 

participacíon ciudadana, la gestión mixta de equipamientos y servicios, y en 

general todas las acciones tendientes a dar voz a los que no la tienen, son 

instrumentos que pueden reducir los márgenes de exclusión urbana 

(GUREVICH e CASO, 2011, p. 152). 

 

Por fim, as autoras ressalvam que estas propostas temáticas não são independentes 

entre si, podendo ser combinadas umas com as outras. Além disso, foram pensadas para 

que o professor pudesse optar por aquela(as) mais adequada(s) aos objetivos de ensino ou 

das particularidades dos grupo de alunos. Ainda que as propostas tenham como referência 

a cidade de Buenos Aires, isso não inviabiliza que o panorama conceitual seja desdobrado 

a outras cidades, especialmente as latino-americanas.  

Cavalcanti (2008) apresenta também relevantes contribuições teórico-

metodológicas para pensar o ensino da temática cidade e urbano. De antemão, a autora 

adverte que o conceito de cidade não é elementar para a instrumentalização do 

pensamento geográfico como os conceitos de espaço, paisagem, lugar e território. No 

entanto, enfatiza que ele tem adquirido relevância por auxiliar na compreensão da 
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espacialidade contemporânea e, também, por possibilitar trabalhar concretamente com os 

conceitos básicos da Geografia, conforme pode ser observado na figura 18, que ilustra a 

sistematização conceitual proposta pela referida autora. 

 

Figura 18 - Sistematização do conceito de cidade 

         Fonte: CAVALCANTI, 2008. 

 

Nesta perspectiva, a concepção de cidade ultrapassa a forma física e abrange a 

materialização de modos de vida, pois oferece elementos para pensar a cidade, seus 

objetos e seus arranjos internos como resultados da estruturação dos sistemas produtivos 

e da maneira como as pessoas organizam sua vida neste espaço. Há, portanto, nesta 

perspectiva, uma dimensão simbólica que auxilia a compreensão pelos alunos dos modos 

de vida da sociedade contemporânea, principalmente os aspectos relacionados ao seu 

cotidiano, cujas espacialidades são influenciadas e condicionadas por eles 

(CAVALCANTI, 2008). 
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Há nas formulação de Cavalcanti (2008, 2014) a preocupação com a formação 

para a cidadania, pois a construção conceitual da temática envolve tanto as condições 

materiais quanto simbólicas para a realização da vida cotidiana nas cidades, o que 

estimula o desenvolvimento de uma consciência de mundo. Por conseguinte, os conceitos 

de cidadão e de cidade são fundamentais para orientar os temas ensino de cidade na 

Geografia escolar. Sobre o conceito de cidadão, a teórica assim o define: 

 

Cidadão é aquele que exerce seu direito a ter direitos, ativa e 

democraticamente, o que significa exercer direito de, inclusive, criar novos 

direitos e ampliar outros. É no exercício pleno da cidadania que se torna 

possível, então, transformar direitos formais em direitos reais 

(CAVALCANTI, 2008, p.85). 

 

O exercício pleno da cidadania é fundamental para lutar pelas condições básicas 

de reprodução da vida humana A produção da cidade está diretamente relacionada à 

produção da vida cotidiana das pessoas, e esta envolve as atividades de lazer, de educação, 

de trabalho e de descanso. Portanto, a dinâmica interna da cidade e dinâmica da vida 

cotidiana das pessoas que a habitam estão intrinsicamente relacionadas. 

Cavalcanti (2008) destaca a produção, a circulação e a moradia como elementos 

básicos para compreender a dinâmica interna das cidades, estes condicionam e produzem 

as práticas cotidianas dos cidadãos. As atividades produtivas (industriais, comerciais e 

serviços) tendem a configurar as paisagens urbanas, destinando áreas da cidade para 

determinadas atividades, originando áreas residenciais, industriais, comerciais, entre 

outras. Para que as atividades produtivas se efetivem é necessário que haja a circulação 

de pessoas e mercadorias pela malha urbana, bem como para realizar a própria vida 

cotidiana.  

Nesse sentido, as discussões sobre os meios de transporte coletivo e suas 

condições são fundamentais para garantir os deslocamentos e a acessibilidade aos espaços 

da cidade. As condições materiais e sociais da população se materializam nas condições 

de moradia, a paisagem urbana, portanto, é marcada também pelos diferentes tipos de 

habitações, desde as destinadas às famílias mais abastada até aquelas destinadas às 

famílias mais carentes, cujas condições são bastante precárias. 

A partir desses elementos básicos da dinâmica das cidades e juntamente com as 

práticas cotidianas, que não deixam de ser práticas espaciais, a autora propõe quatro 

abordagens para o estudo de cidade na Geografia escolar: cidadão e o habitar da/na 
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cidade; cidadão e os lugares da cidade; cidadão e o consumo na/da cidade; cidadão e 

ambientes urbanos. 

O habitar da/na cidade refere-se aos aspectos mais amplos do direito de habitar, 

é morar com dignidade e segurança; frequentar os espaços da cidade; ter acessos aos bens 

e serviços oferecidos na cidade; ter a liberdade de exercer seu modo de vida e suas práticas 

culturais. Nesse sentido, o lugar de vivência dos alunos e a leitura da paisagem urbana 

são importantes para a construção do pensamento sobre os diferentes contextos urbanos 

e as desigualdades socioeconômicas que os marcam. Os conteúdos poderiam abranger os 

aspectos mais estruturais da moradia, tais como: “a lógica da propriedade privada do solo, 

o processo de valorização do solo urbano, a história da política habitacional do país, o 

processo de segregação urbana” (CAVALCANTI, 2008, p. 91).  

O tema cidadão e os lugares da cidade diz respeito aos direitos do cidadão de 

viver e circular pelos lugares da cidade, ao direito de consumir lugares e consumir nos 

lugares da cidade. Por meio da observação da paisagem urbana, as crianças e jovens ao 

vivenciarem cotidianamente a cidade, podem identificar os diferentes usos dos lugares da 

cidade: espaços públicos, lugares privados, lugares de uso coletivo, lugares privados de 

uso público, lugares de manifestação de identidade e resistência. 

Nessa vertente, é importante que os alunos compreendam e conheçam como a 

cidade inclui esses lugares, igualmente como o cidadão, em geral, e os gestores urbanos 

se comportam nesses lugares diante de suas possibilidades de uso. Isso contribui para uma 

participação mais ativa dos sujeitos na gestão da cidade, conforme aponta Cavalcanti 

(2008, p. 96): 

 

O conhecimento da cidade e a compreensão dos direitos de usufruto dessa 

cidade podem ajudar os cidadãos a se organizarem para compor forças nas 

ações de regulamentação da cidade e de seus lugares no sentido do uso 

democrático, do maior acesso a ela, do não-privilegiamento do capital, da não-

racionalização do espaço com base unicamente nos interesses de quem tem 

dinheiro para usufruir da cidade. 

 

O terceiro tema sugerido pela autora, cidadão e o consumo na/da cidade, trata do 

consumo do espaço pelas necessidades individuais, mas, principalmente, pelas 

necessidades coletivas. Em suas palavras, “o consumo é o ingrediente da cidadania”, 

entretanto adverte que o consumo não deve ser compreendido apenas no âmbito das 

necessidades individuais e supérfluas. Defende uma compreensão mais ampla do 

consumo, pois este integra a prática da vida cotidiana nos aspectos culturais, materiais e 
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sociais, ou seja, trata do “direito de participar da produção e de consumir o que é 

produzido na cidade” (CAVALCANTI, 2008, p. 97 e 98). 

Ainda neste aspecto da cidadania e consumo na/da cidade, ressalta-se que é 

importante considerar na prática do consumo nas dimensões ética, estética e ecológica. 

Desse modo, chama a atenção também para uma concepção democrática de cidadania e 

para os deveres dos cidadãos na prática do consumo. 

Em se tratando do último tema, cidadãos e ambientes urbanos, Cavalcanti (2008) 

destaca que na cidade os elementos naturais e sociais estabelecem as interações mais 

intensas e dinâmicas. Com a intensa transformação do ambiente urbano, especialmente 

nas grandes cidades, há o agravamento dos problemas ambientais, pode-se destacar 

alguns: a poluição dos rios, o escoamento d’água, as inundações, o acúmulo de lixo, as 

poluições atmosférica, visual, sonora e seus efeitos sobre a saúde da população, a retirada 

do verde e aumento da violência e da marginalização de determinados grupos de pessoas 

da cidade.  

Nesta abordagem emerge um aspecto importante para pensar os ambientes 

urbanos e seus possíveis problemas, além dos de ordem física, a autora destaca também 

os de ordem social. Os problemas urbanos não dizem respeito apenas à degradação do 

ambiente físico-natural, mas também ao ambiente social, pois quando é negado o direito 

à cidade e o usufruto dos bens que ela oferece, consequentemente há o aumento da 

violência. 

Percebe-se nas propostas para o ensino de cidades certa afinidade na abordagem 

de alguns temas/conteúdos, principalmente no que concerne à formação para a cidadania. 

Portanto, a temática cidade mostra-se mais que um conteúdo de ensino da Geografia 

escolar, pois pode viabilizar um projeto pedagógico/de ensino em proveito de uma 

formação cidadã, uma vez que a vida cotidiana na cidade pode ser mediadora desse 

processo.  

Diante dessa necessidade, a formação de indivíduos com pensamento autônomo é 

essencial para a construção de uma sociedade equânime. E a escola tem papel 

fundamental nesse processo, que deve ser orientada pelas disciplinas escolares. A 

Geografia tem muito a contribuir com essa formação, conforme ressalta Straforini: 

 

O papel da educação e, dentro dessa, o do ensino de geografia é trazer à tona 

as condições necessárias para a evidenciação das contradições da sociedade a 

partir do espaço para que, no seu entendimento e esclarecimento, possa surgir 
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um inconformismo e, a partir daí, uma outra possibilidade para a condição da 

existência humana (STRAFORINI, 2004, p. 56). 

 

O professor de Geografia tem um importante papel social na busca do 

desenvolvimento do pensamento autônomo de seus alunos, que dependerá de seu 

posicionamento político, entendimento sobre o papel da educação na formação da 

sociedade e de seu conhecimento sobre a Ciência Geográfica, suas finalidades e 

instrumentos.  

Dentre as propostas teórico-metodológicas mencionadas, considera-se a de 

Cavalcanti (2008 e 2014) como basilar para pensar o ensino da referida temática, por 

estabelecer expressamente a relação entre o cidadão e vida cotidiana. As propostas da 

autora permitem trazer para a sala de aula as práticas espaciais na vivência dos espaços 

da cidade, visto que as atividades cotidianas mais banais são caracterizadas por relação 

de identidade e pertencimento com os lugares da cidade e reveladoras das formas de 

apropriação dos espaços urbanos. 

 

3.2 A cidade de Cuiabá como espaço de vivência 

 

A história da cidade de Cuiabá está atrelada ao processo de ocupação e formação 

territorial do estado de Mato Grosso. A ocupação territorial reporta ao século XVI com a 

expansão portuguesa para o oeste, descumprindo o Tratado de Tordesilhas, este previa 

que toda área do oeste brasileiro, na qual se insere o atual território de Mato Grosso, 

pertencia à Coroa espanhola (SOUZA-HIGA, 2005).  De acordo com a autora, na época 

a Coroa espanhola estava mais interessada nas minas do México, Peru e Bolívia, o que 

facilitou o avanço português para o oeste do Brasil. 

O avanço do processo de ocupação ocorreu somente no final do século XVII e 

início do século XVIII, com as expedições Entradas e Bandeiras, cujos objetivos eram 

descobrir riquezas no interior do país e capturar índios para comercializá-los como mão 

de obra escravizada. Todavia, este processo se consolidou com a descoberta de ouro nas 

minas de Cuiabá (SOUZA-HIGA, 2005). Neste contexto, em 8 de abril de 1719, Cuiabá 

foi fundada11. 

                                                           
11 [...] as expedições de Antônio Pires de Campos, seguida de Pascoal Moreira Cabral, atingiram terras que 

pertenceriam, mas tarde, a Mato Grosso. Pires de Campos, em 1718, localizou índios nativos das margens 
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A vila de Cuiabá foi elevada à categoria de cidade em setembro de 1818 e somente 

em agosto de 1835 tornou-se oficialmente a capital da Província de Mato Grosso, cujo 

título pertencia à Vila Bela da Santíssima Trindade. De acordo com Siqueira (2002), foi 

a partir da abertura da navegação pelo rio Paraguai em 1856, integrando Mato Grosso ao 

comércio internacional, que a modernidade chegou à capital por meio das máquinas a 

vapor, da imprensa, do telégrafo, do encanamento de água e da iluminação pública. 

Entretanto, ao longo do século XIX Cuiabá vivenciou períodos de crescimento e 

estagnação da economia.   

Para Freitas (1997), no período da intervenção de Júlio Müller (1937-1945), 

Cuiabá vivenciou intenso crescimento econômico que transformou a paisagem urbana da 

cidade, cuja abertura da Av. Getúlio Vargas e construções do Grande Hotel, do Cine 

Teatro, do 16º Batalhão de Caçadores, do Colégio Estadual de Mato Grosso, estes últimos 

são conhecidos hoje como 44.º Batalhão de Infantaria Motorizada e Liceu Cuiabano 

Maria de Arruda Müller, são alguns exemplares urbanísticos e arquitetônicos dessa época. 

A seguir, na figura 19, apresenta-se um comparativo de fotografias aéreas da área central 

de Cuiabá nos anos de 1970 e 2015, nas quais pode-se visualizar a avenida Getúlio Vargas 

(paralela ao edifício no primeiro plano), que permitem fazer uma ideia dos processos de 

expansão urbana e verticalização da cidade. 

O processo de urbanização e o crescimento populacional de Cuiabá se 

intensificaram a partir da década de 1960, sobretudo com as políticas desenvolvimentistas 

e integracionistas implementadas pelo Governo Federal, tornando a capital mato-

grossense ponto estratégico para a integração e ocupação do território nacional. 

Consequentemente, a expansão dos serviços públicos provocou um adensamento do 

centro de Cuiabá, que exigiu uma adequação no traçado urbanístico da cidade. Esta 

adequação foi feita por meio da incorporação de novas áreas (CUIABÁ, 2012). 

 

                                                           
do rio Coxipó-mirim, chamados, pelos bandeirantes, de Coxiponés. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral 

seguiu ao encalço desses índios, dando-lhes violentas guerras, na qual foram perdidos muitos, de lado a 

lado. Depois de serem socorridos por outra bandeira capitaneada por irmãos Antunes Maciel, resolveram 

seguir para o Arraial de São Gonçalo Velho, ou Aldeia Velha, onde haviam deixado homens acampados. 

Logo após uma refeição, alguns integrantes dessa bandeira, lavando pratos neste rio, encontraram, 

casualmente, pepitas de ouros (SIQUEIRA, 2002, p. 30).  
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Figura 19 - Vista aérea da Avenida Getúlio Vargas: anos 1970 e 2015 

Fonte: Drone Cuiabá, 2019. Disponível em: <https://dronecuiaba.wordpress.com/2015/08/20/fotos-

comparam-cuiaba-de-1970-com-a-atual/> 

 

Romancini (2011), enfatiza que o crescimento urbano ocorreu em três eixos, a 

saber: prolongamento da avenida Getúlio Vargas, avenida Fernando Corrêa e avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, acompanhados da verticalização da cidade, o que 

impulsionou o surgimento de novas centralidades urbanas:  

 

Os investimentos realizados pelo poder público, responsável pela implantação 

de infraestrutura, bem como os investimentos de capital da iniciativa privada, 

levaram ao surgimento de três novos eixos de crescimento urbano: a área do 

Goiabeiras, onde se localiza o Shopping Goiabeiras e o Parque Mãe Bonifácia, 

no prolongamento da avenida Getúlio Vargas; a avenida Fernando Corrêa, 

onde se destaca a Universidade Federal de Mato Grosso e o Shopping Três 

Américas; e a avenida Historiador Rubens de Mendonça, com o Centro 

Político e Administrativo (CPA) e o Pantanal Shopping. Esses três eixos de 

desenvolvimento correspondem a três novas centralidades (ROMANCINI, 

2011, p. 6) 

 

Na figura 20, apresenta-se um comparativo de fotografias aéreas dos anos de 1975 

e 2015, nas quais podem ser visualizadas a avenida Fernando Corrêa da Costa, no 

primeiro plano, e a Universidade Federal de Mato Grosso, no segundo plano. Portanto, as 

imagens elucidam o entendimento de Romancini (2011) de que a referida avenida 

constituiu um dos eixos de crescimento urbano de Cuiabá.  

 

 

 

 

 

 

https://dronecuiaba.wordpress.com/2015/08/20/fotos-comparam-cuiaba-de-1970-com-a-atual/
https://dronecuiaba.wordpress.com/2015/08/20/fotos-comparam-cuiaba-de-1970-com-a-atual/
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Figura 20 - Vista aérea da Universidade Federal de Mato Grosso: anos 1975 e 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Drone Cuiabá, 2019. Disponível em: 

<https://dronecuiaba.wordpress.com/2015/08/20/fotos-comparam-cuiaba-de-1970-com-a-atual/>. 

 

A autora destaca, também, a avenida Professora Edna Affi, usualmente chamada 

de avenida das torres, inaugurada em 2010, que representa um novo espaço de expansão 

urbana, pois, “motiva o surgimento de novas áreas comerciais, novas localizações para 

conjuntos residenciais destinados às classes de baixa renda e incremento ao mercado 

imobiliário voltado para as classes média e alta por meio dos condomínios horizontais 

fechados” (ROMANCINI, 2011, p. 7).  E, consequentemente, o aumento dos espaços 

segregados da cidade. Os eixos de crescimento urbano da cidade de Cuiabá podem ser 

visualizados na figura 21. 

No que se refere aos aspectos demográficos, Vilarinho Neto (2005) afirma que ao 

longo da década de 1980 a cidade de Cuiabá obteve uma variação populacional acelerada, 

caracterizando a mais alta taxa de sua história12. Nas décadas de 1990 e 2000, apresentou 

uma desaceleração no crescimento populacional, porém manteve aumento contínuo. O 

censo demográfico do ano 2000 e a contagem da população de 2007 registraram uma 

população de 483.346 e 526.830 habitantes, respectivamente (CUIABÁ, 2012). O censo 

                                                           
12 Dos 57.860 habitantes registrados em 1960, Cuiabá passa a ter uma população de 100.865 habitantes em 

1970, de 212.984 em 1980, de 402.813 em 1991, registrando taxa de crescimento populacional de 5,71% 

a.a. na década de 1960 e variação populacional de 74% no período; a década de 1970, taxa de crescimento 

de 7,76% a.a. e variação de 111% no período e na década de 1980, taxa de crescimento de 5,96% a.a. e 

variação populacional de 89%. Os números representam nesse período de 31 anos uma variação 

populacional de 596% (CUIABÁ, 2012, p.80). 

 

https://dronecuiaba.wordpress.com/2015/08/20/fotos-comparam-cuiaba-de-1970-com-a-atual/
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demográfico de 2010 registrou uma população de 551.098 pessoas, a estimativa para o 

ano de 2019 é de 612.547 habitantes (IBGE, 2019). 

 

Figura 21 – Eixos de crescimento urbano de Cuiabá 

Portanto, o processo de urbanização de Cuiabá foi marcado pela incorporação de 

áreas periféricas ao longo dos séculos, tal como representado na figura 22. No entanto, 

muitos desses novos espaços foram ocupados de maneira precária, ou seja, sem as 
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condições necessárias de qualidade de vida urbana. Além disso, uma grande parcela da 

população, também, não dispõe de renda suficiente à satisfação das necessidades básicas.   

A cidade de Cuiabá vivenciou, também, o processo de conurbação com Várzea 

Grande, antigo distrito pertencente à capital e emancipado em setembro de 1948.  

Primeiramente, estas cidades formaram o Aglomerado Urbano Cuiabá-Várzea Grande, 

por meio da Lei Complementar Estadual n.º 028, de 1993 (CUIABÁ, 2012). Atualmente, 

elas constituem as principais cidades da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – 

RMVRC, criada pela Lei Complementar n.º 359, de 2009. 

 

Figura 22 - Evolução urbana de Cuiabá 
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Na figura 23 pode-se observar, no primeiro plano, a cidade de Cuiabá; no 

segundo plano, visualiza-se o limite natural entre as duas cidades, o rio Cuiabá; e, no 

terceiro plano, a cidade de Várzea Grande: 

 

Figura 23 – Conurbação urbana Cuiabá – Várzea Grande 

Fonte: Perfil socioeconômico de Cuiabá – Vol. V (2012) 

Autor: Helton Bastos 

 

Para instituir a RMVRC, o governo estadual considerou “o conjunto de 

municípios do mesmo complexo geossocioeconômico, o qual exige planejamento 

integrado, com organização e execução compartilhadas das funções públicas de interesse 

comum” (CUIABÁ, 2012, p. 38). Ela é, portanto, formada pelos municípios de Cuiabá, 

Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger, Acorizal e 

Chapada dos Guimarães. Os municípios adjacentes e envolvidos no processo de 

metropolização formam o Entorno Metropolitano, a saber: Barão de Melgaço, Jangada, 

Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste, conforme pode ser 

observado na figura 24, que representa a RMVRC. 
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Figura 24 - Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e Entorno Metropolitano 
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Embora a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá tenha sido criada em 2009 

ainda não está plenamente constituída. No âmbito da mobilidade urbana, a infraestrutura 

existente é insuficiente para enfrentar os problemas que acometem a população 

cotidianamente e para atender às demandas comuns de todos os municípios que a compõe. 

Vale mencionar, também, que Cuiabá se caracteriza como uma metrópole regional, cuja 

área de polarização se estende por todo o Estado de Mato Grosso, sul do Pará e parte do 

Estado de Rondônia, pois, destaca-se pela concentração das funções administrativas, 

como centro comercial atacadista e varejista, e pela prestação de serviços especializados 

(VILARINHO NETO, 2009). 

No que diz respeito às condições materiais de deslocamentos de seus cidadãos, 

Cuiabá desejava retornar aos trilhos como forma de modernização de sua mobilidade 

urbana. Entre os anos de 1891 a 1918, o centro da cidade era interligado ao Porto por 

meio de bondinho por tração animal. Estes bondinhos deslocavam-se lentamente por vias 

que atualmente são algumas das de maior fluxo viário da capital, por exemplo, as avenidas 

XV de Novembro e a Tenente-Coronel Duarte (Prainha) (DIÓZ, 2013). Posteriormente, 

o bondinho foi substituído pelas jardineiras e pelos primeiros automóveis.  

O acesso ao distrito que hoje constitui a cidade de Várzea Grande, inicialmente 

era realizado por meio de canoas e, mais tarde, por meio da barca-pêndulo, este foi serviço 

inaugurado em 1874 e conferiu maior conforto e segurança a travessia. Somente em 1942 

foi construída a primeira ponte que interliga os dois municípios/cidades (CUIABÁ, 

2012).  

No estudo mais recente sobre o transporte coletivo entre as referidas cidades, feito 

ainda para o Aglomerado Urbano, consta que os modais utilizados pelos seus habitantes 

são: o modo coletivo corresponde a 40% do total, em seguida está o modo não-motorizado 

com 31% e, por último, o modo motorizado individual com 29% (OFICINA DE 

ENGENHEIROS E CONSULTORES ASSOCIADOS, 2010 apud VASCONCELOS, 

2018, p.110).  

A pesquisa realizada por Godinho (2007) apud Vasconcelos (2018) aponta que a 

área central de Cuiabá é o ponto de convergência e de retorno de cerca de 80% das linhas 

urbanas, o que caracteriza a concentração das atividades que geram as viagens (empregos, 

serviços, comércios e escolas) na área central e entorno. Além disso, a pesquisa aponta 

que os percursos das linhas de ônibus coincidem com o sistema principal de circulação 

do tráfego, o que contribui para o aumento dos conflitos entre veículos, pedestres e 
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usuários de ônibus, pois a estrutura viária não acomoda os estacionamentos, carga e 

descarga, circulação do tráfego geral, pontos de paradas de ônibus e espaços para 

circulação de ônibus (VASCONCELOS, 2018). 

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana em Cuiabá/Várzea Grande, 

assim como atender às exigências dos organizadores da Copa do Mundo de Futebol 2014, 

várias obras foram implementadas nas referidas cidades. Dentre elas, a mais emblemática 

e problemática talvez seja o Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, cuja obra iniciou no ano 

de 2012, a qual teria 22 km de extensão distribuídos em duas linhas: uma ligaria o 

Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, à região do CPA, em 

Cuiabá, e a outra linha ficaria restrita à capital e faria a ligação da área central à região do 

Coxipó.  

Entretanto, a obra está paralisada desde 2015, dos 22 km previstos apenas 6 km 

foram construídos e já consumiu mais de um bilhão de reais de dinheiro público, o que 

corresponde ao custo estimado inicialmente para conclusão da obra (RAMOS e PIRES, 

2019). Atualmente, em 2020, tem-se a incerteza da continuidade das obras do Veículo 

Leve sobre Trilhos – VLT, ou seja, Cuiabá, por ora, continuará esperando pelos trilhos. 

Aos cidadãos cuiabanos e várzea-grandenses restaram a frustração, os custos e os 

transtornos decorrentes dessa obra inacabada. 

Por conseguinte, com o intuito de minimizar os conflitos e privilegiar o transporte 

coletivo de passageiros, assim como em outras cidades brasileiras, Cuiabá implantou as 

vias exclusivas para a circulação dos ônibus, conforme descreve Vasconcelos (2018, p. 

116): 

 

Em Cuiabá a primeira faixa exclusiva para ônibus foi implantada em setembro 

de 2013, localizada na av. Isaac Póvoas/ av. Generoso Ponce. A segunda 

começou a funcionar em abril de 2014, na av. Getúlio Vargas. Desde 2017, 

outras foram implantadas na av. Tenente Coronel Duarte (Prainha) e na av. 

Historiador Rubens de Mendonça (av. do CPA).  

 

O sistema cicloviário também pode ser uma alternativa para reduzir a pressão 

sobre o sistema de transporte coletivo. No entanto, as ciclovias estão dispersas em ambas 

as cidades e não há integração entre os trechos existentes e/ou com o sistema de transporte 

coletivo. Segundo Vasconcelos (2018, p. 137), “o sistema cicloviário é formado por 3 

ciclovias, estando 2 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande. Totalizam 19,7 km de extensão”. 
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Além do mais, as altas temperaturas que ocorrem em Cuiabá e Várzea Grande podem 

desestimular o uso da bicicleta como meio de transporte. 

A pesquisa de Vasconcelos (2018) constatou que nas áreas de população de média 

e alta renda, onde predomina o uso do automóvel, são também as mais bem assistidas 

pelo transporte público. Em contrapartida, a população de baixa renda, em geral, habita 

as áreas periféricas e tem o transporte público como única opção de deslocamento, utiliza 

um serviço cada vez mais ineficiente, tendo que percorrer longas distâncias e por longo 

tempo.  

Em síntese, Cuiabá é uma cidade com trezentos anos de fundação, que 

experimentou um acelerado crescimento urbano a partir da década de 1970, ao ponto de 

vivenciar um processo de conurbação com a cidade de Várzea Grande e um intenso 

processo de metropolização do espaço, destacando-se como uma metrópole regional, já 

que sua influência estende-se até os estados da região norte do Brasil. Na questão 

metropolitana, propriamente dita, Cuiabá tem o desafio de estreitar as relações com as 

cidades que compõem a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, a fim de dinamizar 

suas economias e enfrentar os problemas que afligem seus cidadãos. No âmbito 

intraurbano, assim como em outras cidades grandes brasileiras, Cuiabá enfrenta diversos 

problemas decorrentes do acelerado crescimento urbano que trouxe implicações de ordem 

social, econômica, cultural, territorial e ambiental tanto no espaço urbano quanto na 

reprodução da vida na metrópole em formação. 

 

3.3 As práticas espaciais cotidianas como referência para ensinar Geografia 

 

Neste tópico será apresentada a sistematização das práticas espaciais cotidianas 

desenvolvida com o Professor D. Esta experiência ocorreu por meio do planejamento e 

realização de uma sequência didática. Em comum acordo, preferiu-se dar seguimento ao 

planejamento anual optando pela “formação territorial e social do Brasil e de Mato 

Grosso” como objeto de conhecimento para o trabalho como os alunos do 7º ano, segundo 

orientação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018). 

O ponto de partida foi a escolha, pelo professor, do tema/conteúdo; o 

planejamento e os encaminhamentos das atividades de ensino seguiram a proposta de 

mediação didática de problematizar – sistematizar – sintetizar (CAVALCANTI, 2014). 
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O tempo para planejamento seguiu a demanda do professor; já o da sequência didática, a 

necessidade do tema/conteúdo abordado.  

A sequência didática, contando com o planejamento e realização das aulas, foi 

desenvolvida no mês de maio de 2019 somente com o Professor D, que se dispôs a fazê-

la naquele momento. A etapa de planejamento ocorreu em dois momentos: no primeiro 

estabeleceu-se o tema, os objetivos e habilidades e objetos de conhecimento, e, no 

segundo momento, que ocorreu após a pesquisa sobre o tema “a formação territorial e 

social do Brasil e de Mato Grosso”, definiu-se a metodologia, os recursos e as atividades 

a serem desenvolvidas nas aulas, estas, por sua vez, seriam três.  

No entanto, a greve dos profissionais da educação da rede pública do estado de 

Mato Grosso impediu que se prosseguisse com o referido instrumento de pesquisa. Por 

isso, a sequência didática não foi realizada com o Professor E, que pediu para esperar o 

fechamento e lançamento das avaliações do primeiro bimestre. Quando estava à 

disposição para fazê-la, coincidiu com o início da greve. Pelo mesmo motivo, das três 

aulas planejadas como o Professor D, somente duas foram realizadas. 

 Para o planejamento da sequência didática, combinou-se com o professor dois 

encontros. No primeiro momento, foram definidos o tema, competência geral, 

habilidades, objeto do conhecimento e metodologia a serem realizadas nas aulas, cujas 

informações estão contidas no quadro 6, seguindo o modelo de planejamento adotado 

pela escola. 

Ainda neste momento, arguiu-se o Professor sobre a relação desse tema e 

conteúdo com as suas práticas espaciais cotidianas. No que lhe concerne, afirma que a 

percebe nas relações sociais que estabelece nos espaços de convivência, porque se depara 

com pessoas de culturas distintas que foram motivadas pelo trabalho a se deslocarem. 

Considerou-se os sujeitos e suas práticas espaciais cotidianas como referência para que 

os alunos percebessem a relação do tema a “formação territorial e social do Brasil e de 

Mato Grosso” e a vida cotidiana. Portanto, os espaços públicos e as transformações na 

paisagem urbana de Cuiabá foram os conteúdos que permitiram discutir as práticas 

espaciais cotidianas empreendidas pelos cidadãos cuiabanos em diferentes períodos.  
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Quadro 6 - Planejamento da sequência didática 

Unidade Temática Conexões e escalas 

 

 

 

 

 

Competência Geral 

 Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a 

exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os 

direitos humanos. 

 

 Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em 

espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo 

espaço e em espaços variados. 

 

 Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do 

raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do 

espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, 

distribuição, extensão, localização e ordem. 

   

 

 

 

 

Habilidades 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e 

as tensões históricas e contemporâneas. 

 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos 

povos indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de 

povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos 

sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

 Objetos de 

Conhecimento 
Formação territorial e social do Brasil e de Mato Grosso 

Metodologia Aula dialogada 

Organização: CHRISTAN, 2020. 

 

O segundo encontro ocorreu após pesquisa e levantamento dos materiais 

necessários traçados no primeiro momento, no qual discutiu-se o desenvolvimento das 

aulas, ou seja, a problematização, a sistematização e a sintetização do tema e conteúdo, 

descrito no quadro 7. Contudo, a realização dessa segunda etapa do planejamento 

esbarrou em algumas dificuldades. A principal delas estava relacionada a falta de tempo 

do Professor para o preparo das atividades definidas na primeira etapa, isso ocasionou, 

por duas vezes, o seu adiamento. O que motivou a sistematização da sequência didática, 

quase exclusivamente, pela pesquisadora.  

Na primeira aula, o Professor D iniciou a sequência didática com a 

problematização, mobilizando os conhecimentos dos alunos, com o auxílio de imagens, 

analisou e explicou o processo de formação territorial, econômica e social do Brasil e 

Mato Grosso, centralizando nos ciclos econômicos e suas influências na ocupação e 

transformações de seus territórios, ressaltando que a incorporação de novas áreas, por 

intermédio de atividades econômicas, é a estratégia utilizada para apropriação e 

dominação.  
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Quadro 7 - Sistematização da sequência didática aulas  
Anos: 7º ano  Tempo Previsto: 3 aulas 

Mediação didática – operação mentais dos alunos 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

1 - Identificando o 

processo de formação 

da população e 

territórios brasileiro e 

mato-grossense. 

2 - Compreendendo a formação do 

território brasileiro; 

3 - Compreendendo a diversidade étnica da 

população brasileira; 

4 - Analisando como o estado de Mato 

Grosso foi incorporado nesse processo; 

5 - Explorando o conceito de território. 

6 - Comparando e 

narrando 

espacialidades; 

Estruturação da Proposta 

Iniciar a aula 

apresentando o tema a 

ser estudado, as etapas 

propostas para o 

estudo. Em seguida, 

questionar aos alunos: 

Por que é importante 

compreender o 

processo de formação 

da população e 

território brasileiros. 

O que você já sabe 

sobre este tema? 

De que forma podemos 

identificá-los no nosso 

cotidiano? 

Sistematização dos assuntos que permeiam 

os temas e discussão dos conceitos mais 

específicos no tratamento do tema. Dar 

sequência a aula, explanando sobre: 

a) as características do processo de 

colonização e formação territorial e social 

do Brasil;  b) a colônia portuguesa e o 

Tratado de Tordesilhas; c) materialização 

desse processo no espaço-tempo 

(utilizando mapas); d) as atividades 

econômicas que impulsionaram a 

incorporação de novas áreas no processo 

produtivo; e) principais grupos étnicos que 

formam a população brasileira, com 

destaque para a exploração e dizimação do 

índio e a escravização do negro; f) 

enfatizando que a fundação da cidade de 

Cuiabá ocorreu no ciclo da mineração; g) 

exemplificando a influência dos índios, 

dos negros e dos portugueses na cultura 

local utilizando um vídeo13 que trata do 

linguajar cuiabano; h) trazendo 

informações e aspectos sistematizados 

pelas ciências a respeito do tema; 

promovendo a aproximação dos 

conhecimentos científicos e cotidianos.  

Apresentar aos alunos 

uma série de 

fotografias de Cuiabá 

de outrora e 

contemporânea para 

analisar as 

transformações que 

ocorreram na paisagem 

urbana. 

Feito isso, solicitar que 

os alunos produzam 

narrativas sobre as 

práticas espaciais 

cotidianas dos 

cuiabanos em 

determinados espaços 

públicos e em 

diferentes tempos, 

tendo como referência 

as discussões sobre a 

formação territorial e 

social do Brasil e de 

Mato Grosso.   Em 

seguida, solicitar ao 

alunos que explanem 

suas narrativas. 

Organização: CHRISTAN, 2020. 

                                                           
13 Vídeo intitulado: Cuiabá 300 anos – A Origem do Falar Cuiabano, produzido pelo jornalista Elias Neto. 

Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/7585723/>. Em 2013 o linguajar cuiabano foi considerado 

patrimônio imaterial da cultura mato-grossense. 

https://globoplay.globo.com/v/7585723/
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Além disso, destacou-se que desse processo da expansão da fronteira econômica muitas 

cidades brasileiras nasceram em função de algumas atividades econômicas. O Professor, 

minuciosamente, analisou e discutiu com os alunos os mapas e pinturas utilizadas para 

ilustrar o conteúdo, o que motivou a participação dos alunos por meios da expressão de 

conhecimentos, questionamentos e opiniões. 

Na segunda aula, procedeu-se à etapa de sistematização direcionando as 

explanações para a formação social e exploração do trabalho dos indígenas, dos negros 

africanos escravizados e dos estímulos às imigrações dos italianos e japoneses em cada 

ciclo econômico. Destacando-se, portanto, a miscigenação e a diversidade cultural do 

povo brasileiro. Nesse ponto da aula, foi preciso trazer a discussão para vivência dos 

alunos, então a pesquisadora interveio questionando: “se é possível e como podem ser 

percebidos os elementos da formação do território brasileiro e mato-grossense dentro da 

cidade de Cuiabá? Os alunos afirmam que é possível identificá-los nas características do 

povo cuiabano, porém têm dificuldades de indicar seus vestígios na paisagem urbana da 

cidade. Foi preciso lembrá-los que os casarões e ruas estreitas que compõem o centro da 

cidade são lembranças de um passado de outrora de Cuiabá.  

Para exemplificar essas marcas na paisagem urbana e discutir as transformações 

ocorridas no espaço urbano de Cuiabá ao longo do tempo, analisou-se com os alunos 

algumas fotografias de espaços públicos da cidade, tais como: o Porto e sua orla, a 

Catedral Metropolitana Basílica Senhor Bom Jesus de Cuiabá, a Praça Bispo Dom José e 

a Avenida Tenente Coronel Duarte, cujas localizações destes espaços podem ser 

observadas na figura 25 que representa parte da área central da cidade. 

Nesse contexto, procedeu-se à análise por meio de questionamentos aos alunos. 

Primeiro, buscou-se identificar os espaços públicos, em seguida, indicar as mudanças 

ocorridas nesses espaços, e, por fim, diferenciar as funções e usos que esses espaços 

públicos adquiriram ao longo do tempo. A estratégia adotada foi bastante profícua, pois 

suscitou a participação e interesse dos alunos nas discussões, que centralizadas nas 

práticas espaciais cotidianas realizadas pelos cidadãos cuiabanos são formas de 

territorialização desses espaços, assentada no valor de uso. 
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Figura 25 - Área central de Cuiabá 

Da mesma forma, as práticas espaciais cotidianas permitiram que os alunos 

estabelecessem relação entre forma e função nos diferentes tempos e suas influências na 
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vida cotidiana. Por exemplo, quando comparadas as fotografias da avenida Tenente 

Coronel Duarte, discutiu-se com os alunos as mudanças provocadas, primeiramente, pela 

canalização e, posteriormente, pelo fechamento do córrego Prainha nas práticas espaciais 

dos cidadãos cuiabanos, cuja finalidade era urbanística, conforme pode ser observado na 

figura 26. 

 

Figura 26 - Avenida Tenente Coronel Duarte: anos 1962 e 2016 

Fontes:  

1) Almanaque Cuyabá de Cultura Popular, disponível em 

<https://www.almanaquecuiaba.com.br/artigo/corrego-da-prainha-caminho-das-aguas-e-do-ouro-

cuiabano>. 

2) G1 Mato Grosso, disponível em <http://g1.globo.com/mato-grosso/aniversario-de-

cuiaba/2016/noticia/2016/04/um-dia-navegavel-avenida-prainha-tem-movimento-intenso-de-

veiculos.html>.  

 

Feito isso, realizou-se a síntese da aula solicitando aos alunos que produzissem 

narrativas, com base nas discussões sobre formação territorial e social do Brasil e de Mato 

Grosso, falando sobre as transformações, os usos e práticas espaciais cotidianas nos 

seguintes espaços públicos: Praça Bispo Dom José e o Porto14 e sua orla, conforme podem 

ser observados nas figuras 27 e 28, respectivamente. Posto isso, destaca-se algumas 

narrativas produzidas pelos alunos. 

 

                                                           
14 No que se refere as recentes transformações ocorridas nesta área, Oliveira (2019) constatou que houve 

uma tentativa, por meio do conceito de city marketing, de revitalização do Bairro do Porto pela Prefeitura 

Municipal (gestão 2013-2016), porém questões burocráticas impediram que o projeto fosse realizado por 

completo, vindo a ser abandonado pela atual gestão. Dentre as ações que foram realizadas, a autora 

menciona a revitalização da Orla do Porto que recebeu obras de urbanização, tais como: um novo calçadão, 

ciclovia, construção da Vila Cuiabana (réplicas de alguns casarões) e de novos restaurantes. Ademais, 

Oliveira (2019) destaca que as questões ambientais na revitalização da Orla do Porto foram negligenciadas, 

pois a despoluição do rio Cuiabá e o reflorestamento da mata ciliar são anseios antigos dos moradores, 

comerciante e frequentadores do local. Faz-se necessário mencionar que a Orla do Porto abrange parte da 

avenida Beira Rio, especificamente no trecho entre a praça Luis de Albuquerque e o cruzamento com a rua 

Barão de Melgaço 

 

https://www.almanaquecuiaba.com.br/artigo/corrego-da-prainha-caminho-das-aguas-e-do-ouro-cuiabano
https://www.almanaquecuiaba.com.br/artigo/corrego-da-prainha-caminho-das-aguas-e-do-ouro-cuiabano
http://g1.globo.com/mato-grosso/aniversario-de-cuiaba/2016/noticia/2016/04/um-dia-navegavel-avenida-prainha-tem-movimento-intenso-de-veiculos.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/aniversario-de-cuiaba/2016/noticia/2016/04/um-dia-navegavel-avenida-prainha-tem-movimento-intenso-de-veiculos.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/aniversario-de-cuiaba/2016/noticia/2016/04/um-dia-navegavel-avenida-prainha-tem-movimento-intenso-de-veiculos.html
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Figura 27 – Praça Bispo Dom José: anos de 1960 e 2019 

Fonte: Portal Mato Grosso, disponível em: 

<https://www.portalmatogrosso.com.br/imprime.php?cid=35178&sid=263>. 

 

Em relação à Praça Bispo Dom José, explicam: 

 

O Chafariz do Mundéo, antes usado para transportar água para a população 

cuiabana. As pessoas vinham com seus baldes, enchiam e levavam para as 

casa. Hoje é um ponto de localização na Praça Bispo para aqueles que 

necessitam de transporte público. Hoje também, infelizmente, está desativado 

(ESTUDANTE 6). 

 

Antigamente o Chafariz era usado para levar água para as pessoas nessa região, 

porque nas casas não tinha água. Então elas iam até lá e pegavam água, mas 

hoje ele é um ponto turístico. Além de não parecer nada, mas faz parte de nossa 

vida (ESTUDANTE 8). 

 

Antigamente era bica d’água e estação e ônibus. E hoje tem comércios e pontos 

de ônibus (ESTUDANTE 3). 

 

Figura 28 – Orla do Porto: anos de 1940 e 2019 

Fontes: 

1) Jean Carlos Julian, disponível em: <https://br.pinterest.com/jeancarlojulian/fotos-antigas-de-

cuiab%C3%A1mt/>. 

2) Portal Mato Grosso, disponível em: <https://www.portalmatogrosso.com.br/cultura/a-historia-de-cuiaba-

passa-pelo-bairro-do-porto/45202>. 

 

https://www.portalmatogrosso.com.br/imprime.php?cid=35178&sid=263
https://br.pinterest.com/jeancarlojulian/fotos-antigas-de-cuiab%C3%A1mt/
https://br.pinterest.com/jeancarlojulian/fotos-antigas-de-cuiab%C3%A1mt/
https://www.portalmatogrosso.com.br/cultura/a-historia-de-cuiaba-passa-pelo-bairro-do-porto/45202
https://www.portalmatogrosso.com.br/cultura/a-historia-de-cuiaba-passa-pelo-bairro-do-porto/45202
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A respeito do Porto e de sua orla, apontam: 
 

Então, antigamente era específico para pescar e grandes barcos deixavam suas 

mercadorias. Mas hoje em dia é um local de diversão, é um lugar que as 

pessoas passeiam e se divertem, e até hoje é um local histórico (ESTUDANTE 

23). 

 

Porque antes passavam embarcações e hoje o rio está muito baixo e não 

consegue passar mais. Hoje em dia modificou muito, eles construíram muitos 

tipos de casas, virou um ponto turístico, colocaram casas de enfeite 

(ESTUDANTE 10). 

 

Antigamente a orla do porto era para pescar, receber mercadorias. Hoje em dia 

é um lugar turístico de Cuiabá, onde você pode andar de bicicleta, patins, skate 

e para caminhar (ESTUDANTE 18). 

 

A orla do Porto hoje usada para lazer e além disso é um dos pontos turísticos 

de Cuiabá. As casas são retratadas como era antes. Antigamente, pela orla eram 

chegadas, em navios, mercadorias em Cuiabá e, o rio era usado para pescar, 

hoje em dia isso não acontece mais, pois o rio é baixo, mas a pesca continua 

(ESTUDANTE 6). 

 

Pelas narrativas, portanto, pode-se inferir que essa abordagem viabilizou as 

seguintes compreensões: entre as transformações e permanências, o espaço geográfico é 

processualmente construído; que a paisagem urbana é o acúmulo de diferentes tempos e, 

que os usos e apropriação dos espaços públicos da cidade são dados pelas práticas 

espaciais cotidianas realizadas pelos cidadãos, o que possibilitou aos alunos estabelecer 

conexão do tema e conteúdo com suas vidas cotidianas, bem como reconhecer a 

diversidade cultural como característica elementar da população brasileira. 

Não obstante, fazem-se necessários alguns adendos. A sequência didática estava 

programada para ser desenvolvida em três aulas, porém a greve dos professores exigiu 

uma adequação no cronograma, realizando-a em duas aulas. Para isso, foi necessário 

retirar a explanação pelos alunos de suas narrativas e a atividade com o vídeo que 

abordaria a miscigenação do povo cuiabano e sua influência no linguajar. 

O tema da aula, formação territorial e social do Brasil e de Mato Grosso, impôs 

alguns desafios à definição da abordagem, uma vez que apresenta certo distanciamento 

da vida cotidiana, cujo entendimento de prática espacial adotado é inerente à reprodução 

da vida humana na cidade. Desse modo, estabeleceu-se a estratégia de associar dimensões 

dos conceitos de território e paisagem que viabilizassem a compreensão de que a 

expansão e diversificação das atividades econômicas foram os artifícios utilizados para a 

formação territorial e consolidação das fronteiras brasileiras, e a análise das formas para 
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identificar os conteúdos e a materialização desse processo na paisagem urbana de Cuiabá 

ao longo do tempo, estabelecendo, assim, relação com a vida cotidiana.  

Nesse contexto, as práticas espaciais cotidianas desempenharam as funções de 

mediação e referência na prática pedagógica permitindo trabalhar dimensões do conceito 

de território com vista à formação conceitual, ao mesmo tempo, instrumentalizando o 

pensamento geográfico. O trabalho de planejamento e a sequência didática foram 

realizados com o intuito de mobilizar os conhecimentos construídos nas práticas espaciais 

cotidianas tanto pelo docente quando pelos alunos. Para tanto, estruturou-se uma 

mediação didática que avivasse aspectos da percepção, memória e representação dos 

alunos de alguns espaços públicos de Cuiabá para o desenvolvimento da prática 

pedagógica nos termos supramencionados, tomando-se como referência as relações 

sociais estabelecidas pelos professores nas práticas espaciais cotidianas. Por isso, a 

abordagem permeia os aspectos culturais de Cuiabá presentes nas dimensões dos espaços 

percebidos e vividos pelos professores. 

Desse forma, elencou-se a praça Bispo Dom José, a orla do porto e a avenida 

Tenente Coronel Duarte (Prainha) por serem espaços que sofreram importantes 

transformações em suas formas e conteúdos ao longo dos anos, logo, alteraram-se os usos 

e práticas espaciais nestes espaços. E, também, por configurarem espaços públicos de 

práticas espaciais cotidianas de muitos cuiabanos, inclusive dos alunos e professor. 

Considerando que para os deslocamentos, via transporte coletivo, até área central de 

Cuiabá são inevitáveis os usos da referida praça e avenida, principalmente, tomando a 

localização (bairro) da escola como referência para esse deslocamento.   

Acredita-se ter alcançado o objetivo da sequência didática, como instrumento de 

pesquisa, de que as práticas espaciais cotidianas dos sujeitos do processo de ensino e 

aprendizagem fossem utilizadas como referência para ensinar Geografia, mesmo que o 

tema não suscitasse uma relação direta e imediata. Ademais, a abordagem, em alguma 

medida, dialoga com a proposta por Cavalcanti (2008) para o estudo escolar da cidade, 

especialmente, o cidadão e os lugares da cidade, o que revela a internalização dessa 

perspectiva de ensinar a cidade, considerando as relações estabelecidas por seus cidadãos 

para com seus espaços. 
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CAPÍTULO 4 

 

ENSINAR GEOGRAFIA: A DIMENSÃO ENTRE CONHECIMENTO, 

DIDÁTICA E PRÁTICA ESPACIAL COTIDIANA 

 

 
Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai, que jamais se deve confundir 

uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo, existe uma ligação entre 

eles. [...] Pode ser que isto você não saiba: que para falar de Olívia eu não 

poderia fazer outro discurso. Se de fato existisse uma Olívia de bífores e 

pavões, de seleiros e tecelãs de tapetes e canoas e estuários, seria um mero 

buraco negro de moscas, e para descrevê-la eu teria de utilizar as metáforas 

da fuligem, dos chiados de rodas, dos movimentos repetidos, dos sarcasmos. 

A mentira não está no discurso, mas nas coisas. 

 

 

Ítalo Calvino – As cidades invisíveis 

 

 

 

Neste capítulo, analisa-se a interconexão entre as práticas espaciais cotidianas e a 

prática pedagógica no ensino de Geografia. Para tal, realizou-se uma confrontação entre 

as representações do espaço vivido, mediadas pelas percepções dos espaços percebidos e 

concebidos, e a prática pedagógica, com o propósito de identificar os elementos que 

coadunam com a tese. As ponderações apontam para a necessidade da prática pedagógica 

sobre a cidade de Cuiabá avançar para as discussões da dinâmica socioespacial 

contemporânea. Embora, a cidade de Cuiabá tenha marcas de tempos de outrora, elas não 

correspondem às suas verdadeiras dinâmicas contemporâneas. Cuiabá, assim como 

Olívia, é mais que o discurso de quem a descreve. Cuiabá é uma cidade histórica, mas sua 

dinâmica socioespacial se alimenta no/do tempo presente.  

 

4.1 O processo de construção do conhecimento sobre a relação entre práticas 

espaciais cotidianas, conhecimentos docentes e didática em Geografia 

 

Cada etapa deste trabalho investigativo contribuiu sobremaneira para a elaboração 

do pensamentos sobre as práticas espaciais cotidianas, conhecimentos docentes e prática 
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pedagógica no ensino de Geografia. O primeiro capítulo possibilitou compreender as 

práticas espaciais cotidianas como uma dimensão dos conhecimentos docentes, pois, os 

deslocamentos pelas cidades permitem aos professores pensarem e construírem 

conhecimentos geográficos referentes à cidade, ao espaço urbano e interurbano. Para 

embasar esse entendimento, apresentou-se algumas pesquisas que discutem as demandas 

e desafios do processo de formação de professores no Brasil, seja ele inicial e contínuo 

ou teórico e prático, e seus desdobramentos na construção dos conhecimentos e na prática 

docente.  

Isso ensejou a reflexão sobre as referências teórico-metodológicas elementares à 

prática pedagógica, cuja intencionalidade deve ser a de promover aprendizagem que 

proporcione ao aluno a compreensão da espacialidade contemporânea. Desse modo, 

adotando Shulman (2014) como referência para pensar o repertório e as fontes dos 

conhecimentos docentes, foi possível discutir as práticas espaciais cotidianas como 

componente da dimensão prática na construção dos conhecimentos, reiterando que os 

sujeitos ao produzirem cotidianamente a Geografia, e/ou seu objeto de estudo, constroem 

também conhecimentos sobre estes.  Nesta tese considerou-se os deslocamentos entre os 

espaços de moradia, trabalho, estudos e lazer dos professores pela cidade de Cuiabá como 

constituintes da prática espacial. 

O segundo capítulo oportunizou caracterizar a prática pedagógica dos professores 

de Geografia e suas conexões com as práticas espaciais cotidianas. Para tanto, buscou-se 

na filosofia da práxis de Vásquez (1977) os subsídios para pensar a prática pedagógica 

como ação-reflexão-ação na formulação de uma projeto educativo cuja intencionalidade 

seja a aprendizagem dos alunos. As análises das práticas pedagógicas dos professores de 

Geografia, por um lado, possibilitaram apontar que a prática pedagógica de alguns 

docentes está aquém da necessidade de compreender a realidade contemporânea pela 

perspectiva da espacialidade. Por outro lado, constatou-se que as práticas espaciais 

cotidianas dos professores aparecem de forma não sistematizada nas aulas, o que revela 

que estas não constituem o ponto de partida para suas práticas pedagógicas. Porém, isso 

não significa que elas não tenham conexões com os temas/conteúdos relativos à cidade e 

urbano, pois os resultados da análise do espaço percebido pelos professores D e E na 

cidade de Cuiabá explicam a abordagem privilegiada da perspectiva histórica. 

O terceiro capítulo propiciou apontar as práticas espaciais cotidianas em Cuiabá 

como referência na prática pedagógica. Ponderou-se alguns referenciais sobre a cidade e 
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o urbano na Geografia escolar, com ênfase nas contribuições de Cavalcanti (2008), pois, 

compactua-se com a concepção de que a vida cotidiana e a relação dos cidadãos com os 

diferentes elementos do urbano devem ter centralidade no ensino da temática. Isso 

permitiu pensar a cidade de Cuiabá pela perspectiva da metropolização do espaço, cujas 

consequências impactam diretamente na vida dos cidadãos, bem como sistematizar a 

sequência didática elaborada em parceria com o Professor D, tendo centralidade as 

práticas espaciais cotidianas no uso e apropriação dos espaços públicos de Cuiabá ao 

longo do tempo. 

Neste capítulo quatro buscar-se-á analisar a interface entre as práticas espaciais 

cotidianas e a prática pedagógica no ensino de Geografia, apresentando referências e 

resultados que proporcionassem identificar e discutir o lugar da práticas espaciais 

cotidianas no conhecimento geográfico do professor e na didática da Geografia, não 

esquecendo suas potencialidades para a aprendizagem dos alunos. Nestas argumentações, 

considerou-se que nas práticas pedagógicas, além dos conhecimentos pedagógicos do 

conteúdo, estão presentes também as concepções, significados e atitudes derivadas dos 

espaços de representação. 

 

4.2 O lugar das práticas espaciais cotidianas como conhecimento geográfico na sala 

de aula 

 

Nesta seção serão apresentados os dados relativos a dimensão do espaço vivido 

pelos professores, manifestada na entrevista coletiva. Nesta tese, defende-se que as 

práticas espaciais cotidianas do professor constituem uma dimensão dos conhecimentos 

docentes, pois entende-se que a sabedoria da prática extrapola as experiências em sala de 

aula e, encerra, também a vivência cotidiana do professor. Nos postulados de Shulman 

(2014) a sabedoria da prática está relacionada à racionalização da ação pedagógica; 

expressa, portanto, o saber-fazer do professor quanto à especificidade do conteúdo a ser 

ensinado e sua relação com as estratégias pedagógicas aplicadas. 

A especificidade apontada por Shulman (2014) está relacionada ao que é próprio, 

específico, das ciências parcelares. Esta, por sua vez, está bastante relacionada à natureza, 

ao objeto de estudo e ao método correspondentes à área do conhecimento. No entanto, 

acredita-se poder acrescentar mais uma perspectiva a essa compreensão. Vejamos o caso 

da ciência geográfica. 
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 A especificidade da Geografia está na análise da relação sociedade-natureza pelo 

ponto de vista da espacialidade, cujo caráter é teórico-metodológico. Porém, 

considerando que os fenômenos decorrentes deste objeto têm abrangências multiescalares 

(global-regional-nacional-local), depara-se, desse modo, com uma especificidade 

empírica-científica que é a extensão/dimensão dos fenômenos e sua relação com a 

sociedade, e, consequentemente, com a vida cotidiana das pessoas. 

No ensino de Geografia esta especificidade empírica-científica implica ter o lugar 

como referência para ensinar, em concordância com as proposições de Callai (2000, 

2009) e Cavalcanti (2008, 2010), já apresentadas no primeiro capítulo desta tese, pois 

auxilia os alunos na compreensão do mundo em que vivem, já que “o lugar, aliás, define-

se como funcionalização do mundo e é por ele (lugar) que o mundo é percebido 

empiricamente (SANTOS, 2008a, p. 158). 

O lugar, mesmo inserido em processos e relações mais globais, contém em si uma 

especificidade decorrente de sua constituição histórica, cultural e social que pode ser 

considerada nas propostas de ensino. Entretanto, para que o lugar seja referência no 

ensino de Geografia, é preciso que os professores tenham um olhar diligente e pedagógico 

sobre o lugar de vivência, e, principalmente, sobre suas práticas espaciais cotidianas para 

dar conta das especificidades do lugar.  

Desse modo, as aulas ministradas pelos Professor D e E sobre a cidade de Cuiabá, 

cujas propostas envolviam aspectos histórico-culturais e físicos-naturais, são indícios de 

que a abordagem da cidade na prática pedagógica tem relação com os espaços percebidos 

dos professores, ou seja, com suas práticas espaciais cotidianas. Já as informações da 

entrevista coletiva com os Professores D e E, os quais referem-se aos espaços de 

representação na cidade de Cuiabá, corroboram esse entendimento.  

Convém relembrar que os espaços de representação consistem na dimensão 

simbólica da produção do espaço, pois refere-se ao processo de significação que se 

conecta à materialidade do espaço. É, portanto, o espaço vivido e experimentado pelos 

sujeitos na prática de suas vidas cotidianas. Tendo isso em conta, questionou-se os 

professores o que caracteriza a cidade de Cuiabá. Os aspectos culturais do povo cuiabano, 

principalmente a linguagem, religiosidade e as danças folclóricas, e a paisagem urbana 

foram as características mencionadas, conforme pode-se ler na transcrição a seguir:  

Eu acho que o centro histórico é bem caracterizante, a questão da língua, da 

escrita, da linguagem cuiabana é de suma importância para aprendizagem de 

todos os alunos. Por que por mais que seja algo local, ainda para eles, hoje em 
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dia eu vejo que para eles é bem distante. Por mais que eles estejam inseridos 

nessa cultura, mas esse convívio com o cultural, principalmente com a 

linguagem, com o linguajar cuiabano é distante deles, né?! (PROFESSOR D, 

2019). 

 

Embora o Professor E não tenha verbalizado abertamente o que para ele 

caracteriza a cidade de Cuiabá, todavia ficou implícito que são os aspectos culturais, pois 

suas falas revelam uma preocupação com a manutenção das tradições culturais, conforme 

transcrição a seguir: 

 

Creio que a questão dessa distância é que hoje o jovem se atrela muito a 

questão da redes sociais, da tecnologia. E o linguajar cuiabano, a historicidade 

dessa região, da nossa cidade, até o nosso centro histórico. Fala-se muito de 

tradição, o linguajar é que é tradição. O jovem está mais atento às coisas que 

acontecem fora, né, digamos assim, as influências linguísticas que vem das 

redes sociais [...] O próprio o linguajar que vem dessas influências linguísticas 

do colonizador da região de Cuiabá. O que acontece? Vai se perdendo alguma 

coisa aí. [...] Ele acha que isso é dá história, isso é lá da tradição do meu avô, 

lá em casa ninguém mais fala assim. A gente vê isso no interior, mas aqui 

dentro da cidade de Cuiabá. Muito complicado. Se você falar: olha o seu 

antepassado falava assim. O jovem, ele não entende. Pra ele, ele vive o agora, 

ele não lembra se o pai, a mãe ou o avô que ele convive ou conviveu, se não tá 

vivo, falava assim, (se) tinha essa influência linguística, tinha isso enraizado 

no seu linguajar, no seu costume essas tradições. [...] Então o jovem está mais 

modernizado aqui, pelo menos na região de Cuiabá. A gente percebe isso aí. 

Quando a gente aborda isso em sala de aula a gente vê um olha para o outro e 

fala – como assim? Esse linguajar que fala errado (PROFESSOR E, 2019). 

 

Observa-se, também, nas falas dos professores a preocupação com o 

distanciamentos dos jovens em relação a cultura local ao afirmarem que “por mais que 

seja algo local, [...] hoje em dia eu vejo que para eles é bem distante” por que a juventude 

está mais atenta “às coisas que acontecem fora, né, digamos assim, as influências 

linguísticas que vem das redes sociais”. Esta percepção acerca da cultura local está 

atrelada a dimensão do espaço percebido, pois os professores costumam frequentar 

lugares em Cuiabá e cidade do entorno metropolitanos onde as características culturais 

do povo cuiabano são mais expressivas.  

Depreende-se que os professores atribuem esse desconhecimento ou desinteresse 

dos alunos pela cultura cuiabana devido à falta de identidade e sentimento de 

pertencimento, conforme relatam: 

 



162 

 

E também não se reconhecem quanto inseridos, com pertencimento. [...] A 

dança ainda tem um pouco. Não com relação ao siriri15, mas com relação ao 

lambadão16 e o rasqueado17, eles ainda se reconhecem. Eu sou cuiabano e isso 

pertence a mim, mas quanto ao siriri não. Isso daí não (PROFESSOR D). 

 

Essas tradições mais antigas, essas danças mais antigas, até mesmo algumas 

formas de religiosidade como a festa do Senhor Divino, né? A gente fala pra 

eles o Senhor Divino, eles não entende muito isso aí, um ou outro entende, né. 

De repente um que tem um parente em São Gonçalo Beira Rio, tem um parente 

em Santo Antônio, tem essa coisa, que mora na região da Lixeira 

(PROFESSOR E). 

 

Evidencia-se também em suas falas a importância da apropriação desses espaços 

da cidade para que os sujeitos desenvolvam o sentimento de pertencimento, pois afirmam 

que os alunos que mais possuem conhecimento e identidade com relação aos aspectos 

culturais são aqueles que frequentam comunidades tradicionais e bairros mais antigos da 

cidade, por exemplo: a comunidade ribeirinha de São Gonçalo Beira Rio e o bairro da 

Lixeira. A descrição feita por Romancini (2005, p. 84) representa a forma e conteúdo que 

compunham no passado a paisagem da referida comunidade. 

 

Ao percorrer os caminhos de São Gonçalo, o visitante vai encontrar os imensos 

quintais onde os artesãos organizam os jiraus para a modelagem do barro que 

dará forma às peças de cerâmica e fornos onde, posteriormente, as peças serão 

queimadas. Frondosas mangueiras e cajueiros pontuam de verde a 

comunidade, cujo silêncio é quebrado pelos acordes da viola de cocho, das 

cantigas e do movimentos das canoas de pescadores.  

 

                                                           
15 O siriri é uma dança com elementos africanos, portugueses e espanhóis. O nome indígena é referência 

aos cupins com asa, que voavam num ritmo parecido com a dança nas luminárias. A música é uma variação 

do cururu, só que com ritmo bem mais rápido. Os instrumentos utilizados são: viola de cocho, o ganzá, o 

adufe e o mocho. Os versos são cantigas populares do cotidiano da região (LOUREIRO, 2006 apud MATO 

GROSSO, 2020).  

De acordo com Santos (2010 apud Ferreira, 2017, p. 199-200) o siriri é dançado em pares, com formação 

em círculo ou fileiras, tendo como movimento básico a coreografia das palmas, batendo as mãos nas mãos 

dos dançarinos ora da esquerda, ora da direita. Nesse momento de girar a roda, os dançarinos vão 

respondendo aos tocadores (cururueiros), que conduzem o canto. Na formação em fila, se colocam frente à 

frente, mulheres de um lado, homens de outro, sempre com o movimento de bater as mãos espalmadas nas 

mãos dos vizinhos. Nesse movimento a dupla que se encontra em uma das extremidades da fila sai dançando 

por entre a fileira, nos mais variados ritmos e movimentos, seguidos pelos demais até que cada par retorne 

ao seu lugar de origem. 
16 De acordo com Gushiken; Souza (2013, p. 3), trata-se de um gênero que, no bojo de sua invenção como 

experimento musical, primeiramente foi produzido em Poconé, cidade localizada no Pantanal Mato-

Grossense, e posteriormente levado a outras cidades, entre elas Cuiabá e Várzea Grande. 

Para Barros (2013, p.27) na constituição do lambadão aparecem dois elementos importantes: a lambada, 

caracterizando a influência das áreas de garimpo e um ritmo popular ligado ao Pará, mas popularizado em 

todo o Brasil, e por outro lado o rasqueado, uma formação musical acionada muitas vezes como um 

elemento típico de Mato Grosso. 
17 Tem origem no siriri e na polca paraguaia. O nome do ritmo é referência ao rasqueado que as unhas 

fazem no instrumento de corda, uma forma tradicional de tocar instrumentos. Na sua essência utiliza os 

mesmos instrumentos que o siriri: viola de cocho, mocho, adufe e ganzá. Mas evoluiu para o uso de violões, 

percussão, sanfona e rabeca (LOUREIRO, 2006 apud MATO GROSSO, 2020).  
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No entanto, nos últimos quinze anos a paisagem da referida comunidade se 

modificou bastante. Santos (2019), aponta que a comunidade passou por um processo de 

ressignificação de suas práticas com a valorização da comida regional mato-grossense, o 

que fez com que proliferassem peixarias18 alterando a paisagem e a dinâmica sócio-

espacial da comunidade. Segundo a autora, em decorrência das peixarias, o cotidiano 

pacato e o sentimento de mansidão, foram substituídos, aos finais de semana, pela 

agitação dos frequentadores a procura de vaga nos restaurantes. 

A pesquisa feita por Corrêa (2018, p. 89) revela que a cultura (o pescado, a dança, 

a cerâmica e a festa de São Gonçalo) em São Gonçalo Beira Rio hoje está fortemente 

vinculada ao turismo, cujo incentivo por meio de políticas públicas, voltadas a 

comunidade, tiveram seu ápice em 2004 e, “conduziram todos os aspectos culturais 

pesquisados a uma profunda ressignificação mercadológica”. Por outro lado, a autora 

destaca que estas ressignificações constituem-se, atualmente, em estratégias de 

resistência no processo de manutenção da cultura na comunidade. 

Portanto, mesmo com as transformações sócio-espaciais e culturais, a presença 

desta comunidade dentro do perímetro urbano da cidade, assim como os casarões do 

Centro Histórico, entre outros elementos, marcam a paisagem urbana de Cuiabá com 

tempos de outrora, os quais são importantes para compreender os processos de 

urbanização e metropolização do espaço cuiabano. Ainda sobre as questões culturais, a 

relação local-global também causa-lhes preocupação, pois os professores percebem, nas 

suas vivências cotidianas, que os jovens estão, por meio das redes sociais e de 

comunicação, mais conectados a outros lugares. Eles afirmam que em suas práticas 

pedagógicas há esforços para trazer os acontecimentos do lugar, da cidade de Cuiabá, 

para as aulas de Geografia, conforme relata o Professor E: 

 

Eu penso assim, a valorização, né? O aluno tem que primeiro valorizar aqui. 

Ótimo conhecer o que está lá fora. Ótimo eu saber o que está acontecendo no 

mundo em termos de coisas, né? Que eles queiram saber pelas redes sociais. A 

gente vê que eles sabem muito lá de fora, mas muitos sabe lá de fora questões 

culturais, culturais como acontece aqui, é que eles vislumbram muito mundo 

de acordo com as coisa que estão acontecendo no mundo que seja interessantes 

para eles. Nós temos tem que tornar interessante o que acontece aqui, né. 

(PROFESSOR E, 2019). 

 

                                                           
18 São os restaurantes especializados em servir pratos regionais com peixe de água doce (SANTOS, 2019). 

Segundo a autora, no ano de 2019 haviam 27 restaurantes em funcionamento, cuja gestão dos 

empreendimentos é feita pelos próprios ribeirinhos, sendo as atividades essencialmente desenvolvidas em 

família.  



164 

 

Percebe-se que esta preocupação docente fundamenta-se na ideia de que o 

processo de globalização tende a promover uma homogeneização dos lugares, 

principalmente nos aspectos culturais. Porém, ao mesmo tempo esta preocupação pode 

ser o ponto de partida das discussões em sala de aula para que os alunos compreendam o 

mundo a partir do lugar, ou seja, da cidade de Cuiabá, pois “a globalização materializa-

se concretamente no lugar”, influenciando na vida cotidiana (CARLOS, 2007, p. 14). 

Do mesmo modo, que a globalização percebida no/pelo lugar não permite 

compreendê-la apenas como fábula. Na qual “o lugar não pode ser visto como passivo, 

mas como globalmente ativo”, este é concomitantemente “objeto de uma razão global e 

de uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 2008, p. 163-170). Portanto, 

por meio do lugar pode-se compreender o mundo em que se vive, do mesmo modo que é 

a partir dele que se pode construir as bases para um mundo, uma sociedade porvir.  

Na entrevista, aproveitando o ensejo do lugar, perguntou-se aos professores o que 

significa viver em Cuiabá. Suas respostas estão repletas de significados e simbolismos 

que remetem às memórias de infância e revelam a relação afetiva desses sujeitos com a 

cidade, inclusive para aquele que não é cuiabano de nascimento, conforme pode-se ler 

nas falas a seguir: 

 

 Ah, eu gosto. Eu amo minha cidade. Eu já nasci aqui, né. Nasci aqui, meu pai 

é daqui. Só minha mãe que não. Mas ela já veio pra cá, se perguntar ela fala 

que é cuiabana também. Então assim, eu também sou apaixonada por Cuiabá, 

pela cultura, pela religião, pela língua, pela linguagem, pela dança, sabe. Eu 

sou cuiabana mesmo, como se diz, mais ou menos isso de “tchapa-e-cruz19”. 

Eu sou apaixonada por Cuiabá (PROFESSOR D, 2019). 

 

Também gosto. E não sou mato-grossense. Eu sou do Paraná. Eu vim para 

Mato Grosso em 1977. Nunca mais sai daqui. Hoje eu tenho 46 anos, vim com 

3 anos de idade, do interior lá do Paraná, de uma cidadezinha, acho que hoje 

foi até engolida pelas grandes cidades, lá. Vim pra cá e aqui fiquei eu e minha 

família. Minha mãe é baiana, minhas irmãs baianas, eu e meu irmão paranaense 

e meu pai é paulista. Viemos para cá e aqui ficamos. Fiquei em Rondonópolis, 

de Rondonópolis viemos em Cuiabá, ficamos aqui e não saímos. Já recebi 

ofertas para trabalhar e dar aula nos outros estados, até no interior aqui. Mas 

eu gosto mesmo de Cuiabá (PROFESSOR E, 2019). 

 

                                                           
19 De acordo com Gomes (2000), “tchapa” e cruz é a pronuncia fonética da expressão “chapa de cruz” que 

na linguagem cuiabana designa aquele que nasceu e se batizou em Cuiabá. 

Para Almeida (s/d) tchapa-e-cruz refere-se daqueles que nasceram (chapa) e morreram ou pretendem morrer 

(cruz) em Cuiabá.  
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Está claro nas falas dos professores que a língua e a cultura têm uma importante 

influência no sentimento de pertencimento e identidade com a cidade e a cultura cuiabana, 

conforme relatam: 

 

E uma coisa que eu acho bem interessante, eu que sou cuiabana, nasci aqui e 

tudo. Eu não falo “cuiabano” de jeito nenhum, eu não tenho esse traço 

linguístico, né. Mas aí quando você vai, a gente vai, eu vou em São Gonçalo 

ou eu vou lá em Poconé ou eu vou em Rosário, eu venho de lá falando igual 

eles falam. Porque como tá, lá no inconsciente da gente, quando conversa com 

outra pessoa, quando você menos percebe você já tá falando igual, do mesmo 

jeito. Eu acho fascinante. Direto eu vou para Poconé, né. E aí e lá tem um 

pessoal que fala bem, bem, bem cuiabano mesmo assim. E aí quando a gente 

se vê, já começa, a entender um pouco, mas depois você vai na levada e parece 

que você sempre falou daquele jeito (PROFESSOR D, 2019). 

 

Eu pelo fato de eu estar aqui praticamente a minha vida inteira, então já convivi 

com diversas situações, já morei em vários bairros de Cuiabá, então convivi 

com muitas pessoas idosas. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais 

velhas que eu e desde criança eu conversava com pessoas que já tinham essa 

cultura do linguajar, da religiosidade, né? De tudo isso aí, então eu cresci com 

isso dentro de mim, por mais que a gente estude, se forme, aprenda a linguagem 

formal da língua portuguesa. Mas quando a gente senta, fora da vida cotidiana 

profissional da gente, com as pessoas parece que é o mesmo que ligar o motor 

de “start”, agora só falo “cuiabanês” (PROFESSOR E, 2019). 

 

Nestes relatos sobre o significado da vida em Cuiabá, percebe-se que os espaços 

percebidos e vividos pelos professores possuem uma relação intrínseca com os 

comportamentos sociais, manifestações da cultura e práticas espaciais cotidianas, 

segundo os excertos “direto eu vou para Poconé, né. E aí, lá tem um pessoal que fala 

bem, bem, bem cuiabano mesmo assim. E aí, quando a gente se vê, [...] você vai na levada 

e parece que você sempre falou daquele jeito”, influenciando, inclusive, em algumas 

decisões “já recebi ofertas para trabalhar e dar aula nos outros estados, até no interior 

aqui. Mas eu gosto mesmo de Cuiabá”. Portanto, os sujeitos recebem influências dos 

lugares que frequentam e das relações sociais que estabelecem nestes.  

Nos relatos dos espaços vividos pelos professores, é possível identificar aspectos 

das condições materiais de reprodução da vida na cidade de Cuiabá, algumas dificuldades 

vivenciadas pelos seus habitantes e também as relações sociais estabelecidas no/com o 

lugar, conforme descreve o professor E: 

 

Porque Cuiabá tem, né, apesar de sua dificuldade estruturais, urbanas como 

todas as cidades no Brasil tem, né? são poucas as cidade que fala - ah não tem 

dificuldade. Tem sim. Mas Cuiabá a gente tem aquela, apesar da abrasividade 

do calor, tem um povo acolhedor, né? Um povo que nos ensina muita coisa, 

mesmo sem palavras, muitos ensinam só pelo comportamento. Você consegue, 
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você consegue dentro de Cuiabá andar de um bairro a outro e perceber muita 

coisa, da cultura local, como fala? de comércio, a igreja que tá lá no bairro, né? 

os supermercados, as casas mais modernas, os bairros vizinhos, surgem os 

bairros mais modernos, os condomínios que é a moda. Você consegue 

perceber, na forma das crianças se comportarem, apesar que a partir de uma 

certa idade as crianças mudam. A gente percebe que os jovens, muitos jovens 

ainda têm aquela, aquela, digamos assim, nostalgia de chegar no pai, no tio, no 

avô pedir a benção com a mão junta. Então a gente percebe muito isso aí. No 

ônibus, Ave Maria. Eu orgulho de ver gente fazer isso aí, né?  Cuiabá, eu sou 

apaixonada por aqui. Pra mim sair daqui é muito difícil (PROFESSOR E, 

2019). 

 

Esta fala evidencia que as práticas espaciais cotidianas são importantes para se 

conhecer a cidade, pois os atos de andar pelas ruas, observar a paisagem urbana, conversar 

com as pessoas e a identidade com o lugar oferecem meios para se proceder a leitura da 

dinâmica espacial da cidade, quando o professor E afirma que “você consegue dentro de 

Cuiabá andar de um bairro a outro e perceber muita coisa, [...] as casas mais modernas, 

os bairros vizinhos, surgem os bairros mais modernos, os condomínios que é a moda”. 

No que se refere ao local, a fala do professor corrobora com a concepção de Carlos 

(2007, p. 14) de que “o lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que 

se anuncia e a especificidade histórica do particular”. Embora, o Professor E tenha 

externado preocupação em relação à manutenção de elementos da cultura cuiabana, pois, 

afirma implicitamente que o povo cuiabano ainda consegue mantê-la mesmo com as 

influências sociais e culturais alheias ao local. Todavia, o mesmo destaca que a cultura se 

modifica ao longo do tempo e reconhece a importância da multiculturalidade, ressaltando 

a imigração que ocorreu, de maneira mais intensa, a partir da década de 1970 no estado 

de Mato Grosso, repercutindo nos aspectos sociais, culturais, econômicos, ampliando a 

rede urbana estadual, segundo transcrição a seguir: 

 

Porque cultura humana em um determinado lugar não existe uma cultura 

congelada. [...]Eu aprendo com quem vem de fora, eu sou mato-grossense, 

mato-grossense quem é de fora é pau-rodado20. Porque o que ele trouxe de 

cultura diferente de lá, religiosidade dele lá, do processo de formação territorial 

dele lá trazer aqui, de repente vai ajudar eu a resolver um problema que a gente 

não consegue, né? Então, por isso que é interessante ter, essa digamos assim, 

esse leque aberto para o que é novo, diferente, trazer para gente conhecer, como 

aqui no Mato Grosso quando a gente fala em Geografia na questão econômica, 

na agricultura. A soja não é daqui, há várias culturas que temos, como o 

algodão, entre outras coisas não foi o sulista que trouxe. Então, e veio de outras 

culturas, e trouxeram para cá, e hoje é o carro chefe da econômica mato-

                                                           
20 De acordo com o Dicionário Houaiss (2009), pau-rodado é a alcunha que se dá em Cuiabá aos 

forasteiros que ali se fixam. 
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grossense é a produção de grãos, é a agropecuária, coisa que não existia aqui, 

se fosse só pelo modo tradicional a gente “tava” dependendo ainda do Pantanal, 

da produção de carne e leite, de gado do Pantanal. Então não é bem assim, 

temos que ter essa visão não só econômica, história, religiosidade, culturas, 

línguas, temos aqui dentro do estado diversos nichos ou cidades que se 

formaram no processo de colonização, cidades de 50, 60, 70 anos aí que hoje 

são grandes representações urbanas, né? que nos ensinam o que foi feito certo, 

né? O que foi feito certo, o que que precisa mudar na cidade de Cuiabá, porque 

a cidade de Cuiabá hoje se virou de costas para aonde era o centro da cidade, 

né? Virou de costas, onde que era as áreas nobres da cidade. (PROFESSOR E, 

2019). 

 

No que refere aos usos dos espaços públicos os professores destacam os problemas 

relacionados à mobilidade e à acessibilidade urbana em Cuiabá. Suas falas evidenciam 

que muitos desses problemas estão relacionados ao planejamento urbano, às condições 

precárias do transporte coletivo, à superlotação dos ônibus, sinalização das vias, à demora 

no deslocamento, assim destacam: 

 

Há que se melhorar muito! Há que se melhorar muito. Depois desse fiasco do 

VLT aí, que ficou aquela vai ser BRT ou VLT, BRT ou VLT. Aí fizeram a 

votação, né? Pintaram muito, fizeram uma propaganda, um merchandising 

muito grande em cima do VLT que ia fica a cidade moderna, isso, aquilo, outro. 

Beleza, ia ficar uma cidade moderna, só que tinham outros pensamentos em 

cima dessa construção. As obras de mobilidade para a copa do mundo estão aí, 

umas prontas, outras nem tão prontas, outras pela metade. [...] É porque a 

questão de logística aqui dentro, a mobilidade aqui dentro mudou muito, a 

questão do transporte urbano ficou mais difícil. Os bairros pode-se ser até 

perto, mas ficou difícil do ônibus sair desse bairro para chegar até a região 

central, porque tem que passar por tanto lugar até chegar, né? Então não houve 

planejamento de transporte urbano, eu não vejo planejamento. Eu vejo assim, 

saiu um bairro lá, aí vamos explorar, sai a concessão para exploração do 

transporte por uma empresa, a empresa vai cobrar, o valor é esse. Ponto. Essas 

obras de mobilidade aí, hoje, atualmente, ela só piorou a questão da mobilidade 

em Cuiabá. [...] Não estou dizendo que VLT não presta, mas uma obra que 

não. Não está pronta e pelo jeito não sabe se vai sair do papel ou não. Tá só 

custando dinheiro, não resolve o problema, né? Então penso eu que tem ser 

que feito alguma coisa, e muitas a longo prazo, curto, médio prazo para que 

isso melhore. A cada ano são milhares de carros, automóveis novos, sendo 

jogados na ruas aí. As empresas estão vendendo, as pessoas estão comprando 

carros, trocando carros e tá aí oh (PROFESSOR E, 2019). 

 

Então não renovam-se as frotas, as frotas são horríveis, são poucas ainda. Eu 

vejo que o acesso das pessoas, não tem sinalização, não tem placas de trânsito, 

não tem sinalização. Eh, por exemplo, domingo, sábado minha mãe foi 

trabalhar e nós fomos levar ela para trabalhar de carro, ela trabalha no Pronto 

Socorro. No sábado à noite não tinha quebra-molas, domingo de manhã já tinha 

um quebra-molas lá sem sinalização. [...] Eu penso assim, as pessoas vão 

buscar esses outros meios de locomoção até pela falta de qualidade. Por que se 

você não tem uma qualidade no transporte público, gratuito, entre aspas, né? 

(PROFESSOR D, 2019). 
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A mobilidade e acessibilidade urbana interferem, diretamente, na espacialização 

e na vida cotidiana dos sujeitos pela cidade. Blanco et. al. (2014, p. 3) apontam para a 

importância da mobilidade para a qualidade de vida urbana, reconhecendo-a, ao mesmo 

tempo, como uma necessidade e um direito do cidadão, definindo “las posibilidades de 

acceso a los servicios básicos para el desarrollo de la vida social, para la participación 

activa em las atividades económicas, y para la sociabilización de las personas”. 

Depreende-se que os espaços de representação de Cuiabá dos professores da 

pesquisa são compostos pelos aspectos culturais, tais como: língua, religiosidade, 

costumes, danças, que são habituais do povo cuiabano; por elementos das paisagens 

urbanas, especialmente aqueles que remetem à história da cidade; pela relação do lugar 

com outros lugares e suas influências na cultura; e pelos usos e apropriação dos espaços 

públicos da cidade.  

Os espaços de representação emergem da relação entre as práticas espaciais 

cotidianas, o percebido, e a representação do espaço, o concebido. Desse modo, por meio 

da relação entre materialidade, abstração e subjetividade, os espaços de representação 

revelam, por um lado, as práticas espaciais de apropriação dos espaços da cidade, por 

outro, as apreensões do espaço que sobre o qual acertará uma práxis. A prática espacial 

cotidiana consiste em uma ação sobre o espaço urbano, esta, por sua vez, ensejará uma 

reflexão sobre este espaço e ação, que irá repercutir em uma outra ação e apreensão pelo 

e sobre o espaço urbano.  

Nos resultados apresentados sobre os espaços de representação dos professores, 

observou-se que as abordagens realizadas pelos professores D e E ao ensinar sobre a 

cidade de Cuiabá estão relacionadas às preocupações mais imediatas percebidas e vividas 

em suas práticas espaciais cotidianas. Isto posto, pode-se falar de uma práxis espacial, 

uma vez que os professores de Geografia são sujeitos que vivenciam, produzem e ensinam 

sobre o espaço, essa práxis não se refletirá somente na atuação como cidadãos, ou seja, 

na forma como se relacionam e se apropriam dos espaços da cidade, mas, também, na 

atividade profissional, ou seja, na prática pedagógica ao ensinarem sobre a cidade.  

Há uma práxis espacial associada ao ensino da cidade de Cuiabá que está explícita 

na fala do Professor E ao afirmar que, no contexto do processo de globalização econômica 

e cultural, seu papel é promover uma “valorização” dos elementos da cultura local, no 

sentido de conectar os alunos, de tornar interessante os acontecimentos na escala local, já 

que eles estão bastante conectados com o mundo por meio das redes sociais. 
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  Este resultado dialoga com o postulado de Moreira (2017) sobre a relação entre 

percepção e ideologia, sendo a primeira como base para a formação da noção, e, a segunda 

pressuposto da construção do conceito. Para o autor, a percepção e a ideologia têm função 

mediadora nas práticas e saberes espaciais: 

 

O saber espacial vem dessa dinâmica prática da prática. A leitura abstrata do 

pensamento da vivência do empírico trazida da prática espacial. A 

sistematização pela qual o pensamento une na linguagem universal da fala o 

imediato dos detalhes isolados e singulares do mundo empírico transformado 

no mediato do concreto pensado (MOREIRA, 2017, p. 2). 

 

As práticas espaciais cotidianas constituem a dimensão prática/empírica na 

construção dos conhecimentos geográficos pelos professores, na medida em que 

percepção e representação são pares dialéticos na transformação dos saberes 

práticos/empíricos em conhecimentos geográficos/científicos. A Geografia, como ciência 

humana, é construída cotidianamente nas relações de produção e reprodução que o 

homem estabelece com o meio. Essas relações são estabelecidas por meio das práticas 

espaciais e mediadas por representações simbólicas que revelam como o sujeito se 

relaciona com o mundo ao seu redor.  

As práticas espaciais cotidianas estimulam os sujeitos a identificar as relações 

sociais, estabelecer conexões entre os espaços de realização de vida humana e realizar 

comparações, sistematizações das experiências, avançando aos poucos a níveis de 

generalizações sobre o espaço cada vez mais amplos e complexos e, assim, vai se 

estruturando em um saber de ordem prática/empírica.  

Diante dessa argumentação, é possível ampliar o entendimento da sabedoria da 

prática de Shulman, para uma sabedoria da prática espacial, cuja influência para ensinar 

tão somente será efetivada pelo Conhecimento Pedagógico do Conteúdo e/ou pelo 

Conhecimento Pedagógico Geográfico, tal como propõe Shulman (2014) e Lopes (2010), 

respectivamente. Em outras palavras, isso quer dizer que para a sabedoria da prática 

espacial se constituir em matéria para a prática pedagógica, precisa estar subsidiada pelo 

conhecimento teórico-metodológico que instrumentaliza o pensamento geográfico.  

Em contrapartida, não está evidente nas falas e na prática pedagógica do Professor 

D a práxis espacial. Essa dificuldade de mobilizar os conhecimentos derivados da 

sabedoria da prática espacial, pode estar relacionada à espacialidade diferencial, ou seja, 

o conjunto de práticas espaciais e as decorrentes de representações. Em alguma medida, 
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o Professor D estabelece na prática pedagógica conexões com as práticas espaciais 

cotidianas, mas essas conexões são ínfimas. Assim sendo, nem tudo de empírico da 

pesquisa coaduna com a tese, em compensação, reafirma as práticas espaciais cotidianas 

como importante dimensão para ensinar Geografia, de acordo com o que foi constado na 

prática pedagógica e discurso do Professor E. Resta discutir, a partir dos apontamentos 

dos professores, as potencialidades das práticas espaciais cotidianas na didática da 

Geografia. 

 

4.3 O lugar das práticas espaciais cotidianas na didática da Geografia 

 

O lugar, como conceito e categoria de análise, é uma importante referência no 

processo de ensino e aprendizagem em Geografia por permitir estabelecer vínculo com a 

vivência do aluno. Este vínculo pode ser fortalecido se consideradas suas práticas 

espaciais cotidianas, como dimensão material do processo de produção do espaço, para 

que se reconheçam como sujeitos que produzem os espaços em que habitam, cujos 

espaços condicionam a reprodução da vida. 

As práticas espaciais cotidianas como dimensão prática/empírica dos 

conhecimentos pedagógicos do conteúdo permitem aos professores pensarem e 

reelaborarem conceitualmente a realidade em que vivem, transformando-a em matéria 

para a prática pedagógica, com o intuito de atribuir sentido e significado à aprendizagem 

dos alunos, segundo destacam os Professores D e E na entrevista: 

 

[...] Como a gente fala, o conteúdo de geografia ele fala sobre transformação 

do espaço, no caso a paisagem cultural, então assim, eu tenho que usar os 

elementos do meu cotidiano na sala de aula. Vocês viram o que mudou, que 

colocaram placa, que colocou isso, vocês perceberam o que transformou, que 

modificou? [...] como está seu trajeto? Que o mesmo meu trajeto. Mudou 

alguma coisa? Eu sei que mudou, porque eu já observei. Eles tem que perceber 

também, porque eu tenho que instigar neles. Quando você pega um ônibus para 

ir daqui lá no centro, o que que você observa? Você vai pela Fernando Correa 

ou pela Moinho? O que que você observa? Né? Aí os alunos começam a 

perceber, isso torna a disciplina interessante. Que só eu ficar no livro não 

adianta (PROFESSOR D, 2019). 

 

[...] a gente fala pros alunos, você sai da sua casa, você passa por quantas casas 

no caminho? Você repara o que que mudou ao longo do caminho?  Em todas 

as casas, uma casa bonita, uma casa nem tanto, uma casa lá [...] uma pessoa 

mais humilde, você está vendo? Os contrastes geográficos que tem a ver com 

a economia das pessoas. Oh, você mora num bairro, que você considera um 
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bairro, mas esse bairro tem que ter mistura, contrastes, de que pessoas que tem 

um salário relativamente bom, outros nem tanto, outros com dificuldades você 

vê na mesma rua, de acordo com a arquitetura da casa dele, da frente na casa 

dela. Aí eles começam a prestar atenção, porque eles não vêm isso aí. Ao longo 

do tempo vai mudando ou não vai mudando? Ou as pessoas mudam do bairro? 

(PROFESSOR E, 2019). 

 

Pode-se inferir, por meio das falas e práticas pedagógicas dos professores, que as 

práticas espaciais cotidianas têm dupla participação na mediação didática da Geografia: 

primeiro elas compõem as etapas de compreensão e transformação do raciocínio e ação 

pedagógicos, tal como proposto por Shulman (2014), e, segundo, mas não menos 

importante, no estímulo das habilidades nos alunos: de observar, relacionar e comparar 

fenômenos. Esta compreensão pode ser sintetizada conforme o esquema demonstrado na 

figura 29 

 

Figura 29 – As práticas espaciais cotidianas na didática da Geografia 

 

A etapa de transformação do raciocínio e ação pedagógicos viabiliza que a prática 

espacial seja mobilizada na prática pedagógica com o intuito de empregar analogias e 

demonstrações do conteúdo na vida cotidiana, tal como observado na prática pedagógica 

e exposto no capítulo dois: de que as práticas espaciais cotidianas dos professores 

apareciam de modo não sistematizado. Na etapa de compreensão, as práticas espaciais 

cotidianas aparecem como referência para ensinar Geografia, tal como foi efetivado na 
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sequência didática realizada referente à “formação territorial, econômica e social do 

Brasil e Mato Grosso”, as quais permitiram que o tema fosse abordado pela perspectiva 

do uso e apropriação dos espaços públicos de Cuiabá no seu processo de formação 

territorial, social e econômico, articulando as multiescalaridades (nacional/regional/local) 

desse processo. 

No que se refere ao estímulo das habilidades de observação, comparação e relação 

de/entre fenômenos são evidenciados quando as práticas espaciais dos alunos são 

utilizadas como referências para problematizar os assuntos, quando os professores 

exprimem as preocupações “porque eu tenho que instigar neles” e “eu quero aguçar isso 

nos meus alunos”, Professor D e E respectivamente, com intenção de apreender a 

paisagem cultural e os contrastes geográficos. Tal abordagem fica mais evidente neste 

trecho da entrevista: 

 

Então quer dizer o campo está ficando mais perto da cidade, a cidade está mais 

perto do campo. Então eu tenho que ter esse olhar crítico quando estou” fora 

da sala de aula, para que possa ver essas transformações. Eu quero, como 

professor, aguçar isso no aluno. Assim como, o que foi feito comigo no 

passado. Então hoje eu tenho essa visão. Eu quero aguçar isso nos meus alunos, 

[...] lá no sítio do seu tio, sua avó vai lá e olha em volta, pois então? Pensa 

assim, daqui a 10 anos como vai tá ali. Será que vai desaparecer? Será que têm 

casas populares ali em volta? Será que vai montar um bairro? (PROFESSOR 

E, 2019). 

 

Recorrer às práticas espaciais cotidianas dos alunos como referência para ensinar 

Geografia, mesmo sabendo que elas se inscrevem em “migalhas do espaço”, ou seja, em 

fragmentos da cidade, podem romper com o “sonambulismo”, apontado por Lacoste 

(1988), de alguns sujeitos nos deslocamentos pela cidade, oferecendo-lhes elementos para 

“pensar o espaço” (LACOSTE, 1988). Além disso, a espacialidade diferencial pode trazer 

às discussões em sala de aula as várias cidades que existem dentro da cidade ou os 

“contrastes geográficos” como descreve o Professor E. 

A preocupação dos professores em estimular o desenvolvimento dos alunos no 

tocante à aprendizagem sobre a paisagem cultural e contrastes geográficos, revela um 

domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo, conforme aponta Milton Santos 

(2008b, p. 103): “a paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprime 

as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. 

O espaço são as formas mais a vida que as anima”.  
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Nesse sentido, a paisagem é também uma dimensão que compõe um todo, o 

espaço geográfico, cujas formas adquirem vida a partir das ações e relações sociais, 

revelando os contrastes geográficos, pois a sociedade se organiza “através das formas, 

atribuindo-lhe uma função que vai mudando ao longo da história. O espaço é a síntese 

sempre provisória entre o conteúdo social e as formas espaciais. A contradição é entre 

sociedade e espaço” (SANTOS, 2008b, p.109). 

A “paisagem cultural” (formas) e os “contrastes geográficos”, como objeto de 

aprendizagem presentes nas práticas pedagógicas dos professores, consistem em 

elementos que proporcionam aos alunos a compreensão do espaço geográfico como 

propõe Cavalcanti (2013), em sua materialidade e contradições. Por isso, entende-se que 

a atenção dispensada pelos professores a este conceito/categoria de análise e princípio 

demonstra conhecimento pedagógico do conteúdo, alicerçado no processo formativo e, 

também, na práxis espacial.  

A utilização das práticas espaciais cotidianas como referência na prática 

pedagógica desperta a curiosidade, tornando mais interessante a disciplina de Geografia, 

conforme apontamento do Professor D: 

 

Quando você pega um ônibus para ir daqui lá no centro, o que que você 

observa? Você vai pela Fernando Correa ou pela Moinho? O que que você 

observa? Né? Aí os alunos começam a perceber, isso torna a disciplina 

interessante. Que só eu ficar no livro não adianta. 

 

Nesta fala evidencia-se que o Professor D procura estimular as capacidades de 

observação e percepção dos alunos, que além de mobilizá-los para participar da aula, 

possibilitam também a instrumentalização metodológica para o desenvolvimento do 

pensamento geográfico. Ademais, quando o professor afirma que “só ficar no livro não 

adianta”, isso também mostra o esforço em busca de uma prática pedagógica mais 

criativa, promovendo discussões nas aulas de Geografia que são do interesse dos alunos. 

Um dos exemplos citados pelos professores é a relação clima e relevo, por estar 

diretamente relacionada com o espaço percebido e vivido dos alunos, por isso que, dentre 

as temáticas físico-naturais, esta aparece com maior frequência, de acordo com as 

explicações dos professores: 

 

[...] Quando você vai falar de Cuiabá, a primeira pergunta que fazem: Por que 

Cuiabá é tão quente, professora? Aí entendeu? então eles puxam para que a 
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aula vá para esse viés. [...] Então assim, na verdade, essa curiosidade deles 

acaba que a gente leve a aula para esse, até mesmo para instigá-los mais ainda 

a buscar: por que o clima é desse jeito? Por que o relevo é desse jeito? Aí, traz 

para o local, né? [...] Quando você fala de relevo e clima eles começam, de 

uma certa forma, entender um pouco mais quando você entra na questão de 

Cuiabá. Entender quando fala... por que Cuiabá é quente? Entendeu? Falar de 

clima e relevo, aí eles começam a entender um pouco mais, né? (PROFESSOR 

D, 2019). 

 

É porque uma coisa é muito evidente, né? Para quem vive e para quem chega, 

Cuiabá é quente. [...] Como o relevo influencia nesse calor? Por que que está 

tanto calor? Por que que Chapada é bem pertinho aí não é tão quente? [...] O 

que explica ser tão próximo e ter uma diferença de temperatura tão grande? 

[...] a gente vai trabalhar a questão do relevo, a questão da altitude em relação 

a nossa e ao nível do mar. A gente começa a mostrar pra eles no livro, mostrar 

em pesquisas pra eles verem lá, por que isso explica? Por que que Cuiabá é 

chamado de baixada cuiabana? Vocês já viram falar no rádio e na televisão? A 

baixada cuiabana. [...] Baixada porquê? É uma baixada? Por quê? Por causa 

desse relevo. Porque Cuiabá, geograficamente, está numa área bem mais baixa 

que as outras áreas vizinhas, que nem Chapada. [...] essa geografia física dessa 

grande Cuiabá propicia essa temperatura. [...]. E a relação daqui para Chapada 

tem um salto muito grande de altitude. Aí ele vão começar a compreender. Aí 

eles começam a compreender a importância do relevo. O relevo influencia sim 

o clima, né? Aí que eles vão entender (PROFESSOR E, 2019). 

 

Estes relatos demostram preocupação, por parte dos professores, com as demandas 

dos alunos, possivelmente, muitas delas estão relacionadas às experiências vivenciadas 

em suas práticas espaciais, o que reforça a potencialidade no ensino de Geografia, 

principalmente por acionar as dimensões do percebido, concebido e vivido, o que 

proporciona a compreensão da dinâmica da vida urbana e da cidade.   

Além disso, as práticas espaciais cotidianas, como dimensão material do processo 

de produção do espaço, oferecem também elementos para uma formação para a cidadania. 

Embora esta referência teórico-metodológica para o ensino de Geografia não tenha ficado 

evidente nas práticas pedagógicas observadas, é inegável a contribuição das práticas 

espaciais cotidianas na formação para a cidadania.  

As práticas espaciais cotidianas revelam as condições desiguais de uso e 

apropriação dos espaços urbanos. Elas podem suscitar discussões sobre o direito de 

vivenciar e frequentar os lugares da cidade que não são iguais para todas as pessoas, 

muitas vezes, mesmo amparadas pela legislação, o usufruto desse direito depende das 

condições socioeconômicas, da existência dos equipamentos urbanos, da qualidade e 

condições de conservação, da localização para que seja garantido o acesso os bens 

(material e imaterial) e serviços da cidade. 

Entretanto, Lefebvre (2001) adverte que o direito à cidade não pode ser 

confundido com um simples direito a ter acesso aos lugares da cidade, é mais amplo que 
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isso, envolve o direito à vida urbana e à prioridade do valor de uso. Portanto, o direito à 

cidade “se manifesta como uma forma superior dos direitos: direito à liberdade, à 

individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade 

participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito de propriedade)” 

(LEFEBVRE, 2001, p. 134). 

Portanto, o direito à cidade está ligado às condições fundamentais para a produção 

e reprodução da vida, abarcando a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, 

autonomia no pensar e agir sobre o espaço, um ambiente saudável nos aspectos naturais 

e sociais, moradia digna, produzir e consumir a cidade e o que é produzido nela, se 

apropriar da cidade como seu espaço na realização da vida humana e o direito a exercer 

os direitos e lutar para que eles sejam garantidos e ampliados. 

Nesse sentido, o ensino de Geografia tem um papel relevante, pois saber pensar o 

espaço geográfico e compreender seu processo de produção são fundamentais para o 

exercício da cidadania, cuja prática requer a competência para se efetuar a leitura da 

cidade. Sendo assim, valer-se das práticas espaciais cotidianas como referência para 

ensinar Geografia, possibilita que o objeto de conhecimento tenha conexão com a vida 

cotidiana, a fim de tornar torná-lo acessível e significativo para os alunos. Na sequência, 

apresentar-se-á a metropolização do espaço em Cuiabá como proposta para a prática 

pedagógica, tendo em vista que seus efeitos e consequências afetam diretamente as 

práticas espaciais cotidianas de seus cidadãos. 

 

4.4 A metropolização do espaço em Cuiabá: uma proposta para a prática pedagógica  

 

Apontar a perspectiva da metropolização do espaço como temática para abordar a 

cidade de Cuiabá no ensino de Geografia denota um amadurecimento teórico em relação 

às práticas espaciais cotidianas e de percepção e entendimento da cidade de Cuiabá, 

propiciados pelas leituras de trabalhos acadêmicos (artigos, monografias, dissertações e 

tese), livros e matérias e artigos jornalísticos sobre a mesma. Se por um lado, as leituras 

permitiram realizar uma caracterização de Cuiabá, por outro proporcionaram uma 

reflexão para além da perspectiva histórica de seu processo de urbanização. 

Isso posto, compreende-se que o processo de metropolização do espaço auxilia na 

compreensão das transformações ocorridas em Cuiabá. Convém lembrar que esse 
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processo refere-se à “difusão dos códigos metropolitanos”, ou seja, não estão limitados à 

constituição da metrópole e aos limites da região metropolitana, pois seus efeitos 

alcançam “áreas cada vez mais distantes, difundindo a cultura urbana, os valores urbanos, 

as normas e práticas sociais dominantes da metrópole” (FERREIRA, 2016, p. 3-6).  

O entendimento do fenômeno da metropolização como um processo de 

crescimento e multiplicação das aglomerações urbanas que reúnem, ao mesmo tempo, a 

produção de riquezas e da pobreza, e tem a continuidade territorial como marca, não é 

mais suficiente para explicar a dinâmica socioespacial contemporânea da sociedade 

(ALVES, 2014). Atualmente, a compreensão dos novos conteúdos do fenômeno da 

metropolização é elucidado pela perspectiva da descontinuidade territorial, cujas 

articulações espaciais são viabilizadas pelas “atuais redes tecnocientífico-informacionais 

que põem em contato, permitindo trocas no sentido lato entre espaços não contínuos, mas 

que se articulam produtivamente” (ALVES, 2012, p. 22).  

O fenômeno da metropolização implica compreender os processos socioespaciais 

concentrados e difundidos na/pela metrópole, tais como: 

 

[...] grande intensidade de fluxos de pessoas, mercadorias e capitais, do 

crescimento das atividades de serviços e de cada vez maior demanda do 

trabalho imaterial, da concentração de atividades de gestão e administração, da 

cada vez maior utilização de tecnologias de informação e comunicação, da 

grande variedade de atividades econômicas com maior concentração de 

serviços de ordem superior, da exacerbação da associação entre o capital 

financeiro, promotores imobiliários e da indústria da construção, da produção 

de um modo de viver e de consumo que se espelha no perfil da metrópole 

(FERREIRA, 2016, p. 34). 

 

Alves (2012) destaca, também, que por ser um processo dialético, a constituição 

das metrópoles reforça a diferenciação socioespacial metropolitana. Para isso, a autora se 

baseia em Carlos (2007b, p. 48) que afirma ser a diferenciação socioespacial formada na 

“contradição entre a produção social do espaço e sua apropriação privada”, isso quer dizer 

que os bens sociais são coletivamente produzidos com recursos de toda sociedade, no 

entanto, como foram reduzidos a mercadorias, a apropriação tende a ser privada. Portanto, 

o processo de metropolização do espaço engendra transformações nas esferas econômicas 

e sociais das cidades, nas quais os investimentos do setor público incentivam a expansão 

das áreas centrais, por meio da reprodução do capital imobiliário-financeiro, provocando 

segregação e apropriação desigual do espaço urbano, ou seja, a diferenciação 

socioespacial. 
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Diante do que foi exposto, percebe-se que estes processos estão presentes, em 

maior e/ou menor grau, na cidade de Cuiabá, o que é inevitável pensar no impacto que 

estes processos e transformações (econômicas, sociais, culturais, políticas, ambientais e 

espaciais) provocaram na vida cotidiana dos cidadãos cuiabanos, modificando suas 

práticas espaciais e a maneira como acessam e se apropriam dos espaços intraurbano e 

interurbano. Assim, podem-se elencar as seguintes temáticas: 1) Cuiabá: um nó na rede; 

2) Cuiabá: uma metrópole em formação; 3) Mobilidade urbana: o direito de ir e vir; 4) 

Usos e apropriação dos espaços públicos de Cuiabá.  

1 – Cuiabá: um nó na rede: Esta proposta pretende adotar algumas formas 

possíveis para desenvolver temáticas referentes à inserção e relações da cidade de Cuiabá 

nas múltiplas escalas das redes geográficas. Nesse contexto, é possível considerar a 

formação da cidade de Cuiabá e sua inserção na rede urbana brasileira e seu papel na 

escala local, regional, nacional e global, considerando que se trata da cidade polo da 

Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, bem como as relações e influências sociais, 

econômicas e políticas estabelecidas entre as cidades que compõem as redes de cidades. 

A cidade de Cuiabá adquiriu projeção na rede urbana, principalmente regional, na 

medida em que se estabeleceu como um centro de apoio ao processo de integração 

produtiva do território brasileiro, com posição privilegiada, tornou-se a porta de entrada 

para esse processo mudando o rumo e ritmo do crescimento urbano, pois constituiu-se 

polo de ocupação da Amazônia Meridional brasileira e se estabelece como centro de 

captação e distribuição de investimentos públicos e privados para a exploração de terras 

agricultáveis e de expansão da bovinocultura no estado de Mato Grosso (RIVERA, 2009).  

Além de considerar a produção do espaço, e por extensão a cidade e o urbano, 

como uma sistema de objetos e ações, Santos (2008b) também sugere que pode ser 

considerado com um conjuntos de fixos e fluxos. Nos quais os elementos fixos formam a 

base técnica de cada lugar e resultam do trabalho social e das forças produtivas geradas 

pelo homem, já os fluxos garantem a interação entre os fixos, são, portanto, os resultados 

diretos e indiretos das ações estabelecidas nos fixos. Estes fluxos são de pessoas, 

mercadorias, informações e capitais que percorrem as infraestruturas (objetos/fixos) que 

levam a dinâmica aos lugares.  

Embora essa temática possa recorrer à historicidade de Cuiabá para explicar sua 

inserção na rede urbana, a sua análise está centralizada na dinâmica dos processos 

socioespaciais concentrados e difundidos pela referida cidade, dialogando com os 
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pressupostos de Ferreira (2006) para pensar a metrópole, que estimularam a 

metropolização do espaço em Cuiabá, antes mesmo de sua constituição metropolitana, 

propriamente dita. 

Ponderando esses apontamentos, na mediação didática os professores podem 

utilizar diferentes linguagens (verbal e não verbal) para problematizar esta temática, 

podem-se citar como exemplos: mapas que representem fluxos de pessoas, informações, 

mercadorias e capitais, matérias de revistas, textos ou recortes de jornais atuais, que 

contenham informações que viabilizem o debate sobre a participação e/ou inserção de 

Cuiabá nas redes geográficas, bem como suscitem as discussões sobre os desdobramentos 

na dinâmica socioespacial e, consequentemente, nas práticas espaciais cotidianas. 

2 – Cuiabá: uma metrópole em formação: Esta proposta aborda algumas formas 

possíveis para desenvolver temáticas referentes à cidade e ao espaço urbano de Cuiabá. 

Nesse sentido, será considerado o processo de produção do espaço urbano e suas relações 

com a reprodução da vida na cidade, inicialmente pode-se destacar as ações e 

investimentos do setor público no processo de urbanização de Cuiabá, destacando a 

apropriação desses espaços e ações pelo capital imobiliário-financeiro controlando e 

induzindo a dinâmica no espaço intraurbano, trazendo uma série de implicações para a 

cidade. É possível perceber, portanto, na paisagem urbana de Cuiabá as evidências dessa 

dinâmica de (re)estruturação interna, da mesma forma que se pode observar o fenômeno 

em processo, conforme explica Rivera (2009, p. 29): 

 

[...] junto ao espaço dinâmico e moderno do circuito superior, como shoppings 

centers, agências bancárias e centros empresariais, as estruturas do circuito 

inferior da economia, como camelôs, ambulantes, quitandas e armazéns. O 

crescimento vertical reorganiza a área central, enquanto as áreas residenciais 

se subdividem, ofertando moradias e alto padrão à classe de maior poder 

aquisitivo, habitação popular à classe de menor poder aquisitivo; e moradias 

desumanas para uma parcela significativa da população mais pobre.  

 

A produção do espaço urbano de Cuiabá, assim como em outras cidades médias 

brasileiras, tem como resultados a expansão urbana, adensamento do solo urbano, 

verticalização, diferenciação e segregação socioespacial, degradação dos recursos 

naturais. Segundo explicações de Romancini (2009, p. 54), a especulação imobiliária e o 

crescimento populacional também têm influências nestes resultados:  

 

Entre os anos de 1970 e 2000, a área urbana, que era de 1,2 mil hectares, passou 

para 25,1 mil hectares; o número de bairros aumentou de 18 para 115. A 
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(re)produção do espaço urbano levou ao surgimento de novos territórios 

urbanos, com novas áreas residenciais, comerciais e industriais, 

intensificando-se o processo de verticalização e a implantação de condomínios 

horizontais fechados. 

 

Podem-se acrescentar, ainda, as implicações na qualidade ambiental urbana, na 

ocupação de áreas irregulares/risco, aumento da violência pública, conservação do 

patrimônio histórico e arquitetônico. Estas transformações e processos socioespaciais 

além de elucidarem a urbanização da cidade, estão bastante relacionadas ao processo de 

metropolização de Cuiabá, na medida em que a cidade constituía-se em uma metrópole 

regional (VILARINHO NETO, 2005). Os processos socioespaciais ocorridos em Cuiabá 

impactam diretamente as práticas espaciais cotidianas dos cidadãos cuiabanos. 

Para trabalhar os assuntos desta temática, os professores podem valer-se de 

diversas linguagens e recursos didáticos. Algumas sugestões: a série de reportagens 

“Cuiabá, 300 anos21”, produzida pelo jornalista Elias Neto, que contam sobre vários 

aspectos, as transformações socioespaciais ocorridas na cidade ao longo de sua história; 

narrativas e/ou entrevistas de moradores que vivenciaram alguns aspectos da temática em 

questão; aulas de campo para que os alunos possam observar, de modo sistematizado, as 

implicações desses processos no espaço urbano de Cuiabá.  Esta temática oportuniza a 

discussão das influências do espaço concebido nas práticas espaciais cotidianas e são 

muitas as possibilidades de abordagem, sempre tendo em vista a formação do pensamento 

geográfico. 

3) Os deslocamentos cotidianos em Cuiabá: Esta proposta aborda algumas 

questões para desenvolver temáticas referentes à mobilidade urbana em Cuiabá. No 

entanto, mobilidade precisa ser compreendida em sentido amplo, pois ela se estende a 

todos os usuário do trânsito. Vasconcellos (2012) explica que é um conjunto complexo 

composto por diversos modais de transporte e modos de deslocamento (trens, carros, 

ônibus, bicicletas, deslocamentos a pé), como também são diversos os papéis 

desempenhados (motorista, passageiros, ciclista, pedestre, fiscal), que envolvem 

interesses e conflitos entre os modos, modais e agentes. 

As práticas espaciais cotidianas se constituem na espacialização dos sujeitos para 

a produção e reprodução pela cidade, elas estão condicionadas pelo sistema de transporte 

urbano, que muitas vezes se apresenta fragmentado e precário. Nas áreas metropolitanas 

                                                           
21 Veiculada nos telejornais da TV Centro América e disponibilizada no site: 

<https://g1.globo.com/busca/?q=cuiab%C3%A1+300+anos>. 

https://g1.globo.com/busca/?q=cuiab%C3%A1+300+anos
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a manifestação da diferenciação socioespacial se dá, ao mesmo tempo, pelo aumento dos 

espaços autossegregados, como os condomínios fechados, altamente articulados com 

outros espaços da cidade por meio das redes viárias rápidas, e pelo crescimento de espaços 

onde a precariedade para a reprodução da vida é predominante, muitas vezes distantes das 

áreas centrais e com sérias limitações aos deslocamentos cotidianos, devido às distâncias 

e deficiências em quantidade e qualidade dos equipamentos de transporte coletivo, 

penalizando a população que os utilizam (ALVES, 2012). 

Nesse contexto, a relação espaço-tempo e as condições materiais de acessibilidade 

e a mobilidade compromete, de maneira antagônica, o desenvolvimento das atividades de 

reprodução da vida cotidiana, como o acesso aos lugares de trabalho, de estudo, de lazer, 

de compras, de assistência médica e outras, na medida em que “incluyen, excluyen, 

condicionan, habilitan, inhiben o potencian el uso de la ciudad” (BLANCO, et. al, 2014, 

p. 2).   

A mobilidade urbana, ao mesmo tempo, é um bem material e imaterial que deveria 

proporcionar bem estar aos usuários do trânsito nas cidades, por isso, nessa temática, 

poderiam ser abordados o sistema de transporte público, o perfil dos usuários por tipos 

de transportes, o tempo de deslocamento, as distâncias percorridas, a qualidade e a 

frequência do serviço de transporte coletivo, as condições das vias (avenidas, ruas, 

calçadas, sinalização, passarelas, iluminação), as condições dos abrigos e o preço da 

passagem. 

A tese de Vasconcelos (2018) sobre a mobilidade urbana em Cuiabá e Várzea 

Grande identifica, dentre outros apontamentos, estas consequências da diferenciação 

socioespacial na mobilidade urbana nas duas principais cidades da Região Metropolitana 

do Vale do Rio Cuiabá. Já a pesquisa de Romancini (2009, p. 73) sobre a restruturação 

urbana de Cuiabá indica a existência de conflito disseminado pela “inadequação da 

crescente densidade do tráfego do automóvel às infraestruturas da cidade, uma vez que 

se apropriou dela, determinando prioridades nas infraestruturas, comportamentos sociais 

e atividades econômicas”. Portanto, os resultados dessas pesquisas, associados ao objeto 

desta tese, as práticas espaciais cotidianas para compreender a vida na cidade, corroboram 

a importância de discutir a temática ao ensinar metropolização do espaço em Cuiabá. 

É importante que a abordagem desta temática seja realizada na perspectiva de que 

o deslocamento seguro, eficiente e de qualidade constitui em direito do cidadão, atrelado 

ao direito de consumir e produzir a cidade. Desse modo, os professores podem utilizar 
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registros de viagens (contendo percurso, modal utilizado, horário, duração da viagem 

entre outros aspectos), fotografias dos equipamentos e infraestruturas de transporte, 

pesquisas com os usuários do trânsito, de maneira que as informações possam ser 

problematizadas para discutir os impactos que a mobilidade e a acessibilidade têm nas 

práticas espaciais cotidianas. 

4) Uso e apropriação dos lugares de Cuiabá: Esta proposta sugere possíveis 

abordagens para desenvolver temáticas referentes às diferenças e desigualdades sociais 

no uso e apropriação dos lugares da cidade de Cuiabá. Desse modo, esta proposta dialoga 

com os temas “cidadão e os lugares da cidade”, e, “cidadão e o consumo na/da cidade” 

propostos por Cavalcanti (2008) para o estudo escolar da cidade. 

O uso e apropriação estão relacionados aos direitos dos cidadãos de circular e 

vivenciar os lugares da cidade, pois impactam nas práticas espaciais cotidianas na medida 

em que condições socioeconômicas impõem diferença e desigualdade no consumo 

dos/nos espaços urbanos. Serpa (2013, p. 61) acrescenta a cultura como fator 

diferenciador: 

 

[...] as barreiras/os limites que se estabelecem entre os diferentes territórios 

resultam de uma dialética entre capital cultural e econômico que vai 

condicionar processos de segmentação/segregação no espaço público da 

cidade contemporânea, desvendando “identidades” baseadas nos modos de 

consumo do/no espaço. 

 

O território, portanto, emerge como categoria de análise importante para 

compreender as ações territorializadoras das práticas espaciais cotidianas de uso e 

apropriação dos espaços da cidade, considerando que os territórios são construções 

sociais estabelecidas pelas relações de poder e, por essa razão, possuem dimensões 

materiais e simbólicas. O uso e apropriação dos espaços urbanos se realizam por espaços 

públicos, espaços privados, espaços de uso coletivos, espaços privados de uso público, 

espaços de manifestações culturais, de identidade e de resistências.  

O uso e apropriação, inseridos nas dimensões do percebido e vivido das práticas 

espaciais cotidianas, estão condicionados a processos socioespaciais de produção do 

espaço urbano de Cuiabá, tendo a mercantilização do solo, da moradia, dos meios de 

transporte coletivo e demais serviços urbanos como características marcantes da 

periferização das classes populares e da exclusão dos benefícios urbanos da população 

menos favorecida (ROMANCINI, 2009). 
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A temática do uso e apropriação dos espaços, por relacionar-se à identidade e 

pertencimentos dos sujeitos, os professores podem utilizar na mediação didática a 

Cartografia Social e desenhos, cujas representações e significados expressam as 

condições socioeconômicas de acessos e de uso dos espaços da cidade, ensejando as 

análises dos limites e extensões das práticas espaciais cotidianas. 

Essas temáticas se inserem em aspectos mais amplos do processo de 

metropolização do espaço. Podem ser, portanto, trabalhadas em conjunto ou separadas 

dependendo das intencionalidades da prática pedagógica na construção de conhecimentos 

relacionados às características mais gerais ou mais específicas acerca do fenômeno. 

Ademais, reafirma-se a relevância da mediação didática proposta por Cavalcanti (2014) 

de problematizar, sistematizar e sintetizar o processo de construção dos conhecimentos 

sobre a metrópole.  

A ação de problematizar caracteriza-se pela mobilização dos conhecimentos 

cotidianos dos alunos, para isso, importa discutir suas práticas espaciais e dos lugares de 

vivência. A problematização apresenta-se como uma estratégica que, além de viabilizar a 

identificação dos conhecimentos cotidianos dos alunos pelo professor, mobiliza os 

estudantes para a aprendizagem.  Na prática de sistematizar, Cavalcanti (2014) sugere 

explorar os conteúdos científicos próprios da Geografia e suas contribuições na 

compreensão das razões da dinâmica socioespacial das cidades/metrópoles. Na ação de 

sintetizar é importante observar os conhecimentos construídos e/ou ampliados pelos 

alunos no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, destacam-se as atividades na 

quais os alunos possam expressar seus conhecimentos referentes aos espaços percebidos, 

vividos e imaginados da cidade/metrópole.  

Esta proposta de ensino sobre a cidade de Cuiabá, pela perspectiva da 

metropolização do espaço, dialoga com as discussões realizadas nesta tese sobre 

entendimento da cidades, cuja dinâmica interna  é caracterizada pela produção, circulação 

e moradia (CAVALCANTI, 2008),  a produção do espaço urbano no âmbito do 

percebido, concebido e vivido (LEFEBVRE, 2000), considerando fundamental que o 

ensino de Geografia promova a compreensão do mundo pela ótica da espacialidade e da 

abrangência das práticas espaciais cotidianas dos alunos e dos professores, tendo 

referências teórico-metodológicas consistentes para estimular o desenvolvimento do 

pensamento geográfico.  
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Da mesma forma, buscou-se dialogar com as percepções e concepções dos 

Professores D e E sobre os assuntos relevantes e necessários para ensinar sobre a cidade 

de Cuiabá, o que tornou possível propor a metropolização do espaço para compreender 

as formas (paisagem cultural) animadas pelas práticas espaciais cotidianas que revelam 

os contrastes geográficos, possibilitando que os alunos construam conhecimentos 

emancipatórios que viabilizam práticas cidadãs ativas e autônomas na vida cotidiana na 

cidade de Cuiabá. 

Por tudo o que pontuou-se, acredita-se, por um lado, que as práticas espaciais 

cotidianas constituem-se em uma importante dimensão dos conhecimentos geográficos 

docentes, na medida em que a percepção e representação conduzem à práxis espacial, 

cuja ação-reflexão-ação alcança os espaços da prática pedagógica. Estas reflexões 

possibilitaram a ampliação do entendimento das fontes de conhecimentos docentes, nas 

quais as práticas espaciais cotidianas compõem a dimensão prático/empírica, nesta 

perspectiva, acredita-se ser uma sabedoria da prática espacial, ponderando que é o 

conhecimento teórico que fundamenta esse conhecimento prático/empírico.  

Por outro, defende-se que a tomada de consciência das práticas espaciais 

cotidianas, como uma dimensão dos conhecimentos geográficos docente, auxilia no 

desenvolvimento de uma prática pedagógica que articule a significação dos conteúdos da 

Geografia. Esta é, portanto, a minha práxis espacial e pedagógica para ensinar Geografia, 

que não deixa de ser uma prática espacial de significação discursiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os esforços dispensados para a elaboração deste trabalho constituem partes de um 

processo que não se encerra com a formulação desta tese. Estes são, ainda, os primeiros 

passos de uma jornada na busca por aprofundar as discussões sobre a relação entre 

conhecimentos docentes construídos na vida cotidiana e a didática em Geografia. 

Acredita-se que os caminhos trilhados permitiram analisar as práticas espaciais cotidianas 

e suas relações com as práticas pedagógicas na educação básica, conforme foi 

estabelecido no objetivo geral. 

Para sistematizar as constatações, optou-se por fazer uma retomada dos objetivos 

específicos, no intuito de apresentar algumas considerações finais acerca do objeto de 

pesquisa, assim como, apontar alguns encaminhamentos. No que tange ao objetivo de 

“compreender a prática espacial cotidiana como uma importante dimensão dos 

conhecimentos geográficos docentes”, as reflexões possibilitaram o entendimento de que 

as práticas espaciais cotidianas constituem a dimensão prática/empírica dos 

conhecimentos docentes, reafirmando a concepção de que os sujeitos constroem 

conhecimentos acerca do espaço geográfico, na medida em que produzem e reproduzem 

suas vidas na cidade. 

Ao “descrever a percepção dos professores de Geografia sobre suas práticas 

espaciais cotidianas na cidade de Cuiabá”, as narrativas possibilitaram caracterizar os 

deslocamentos em ordinários, esporádicos e extraordinários. As práticas espaciais 

apontadas nos deslocamentos ordinários estão relacionadas aos aspectos mais imediatos 

da realização da vida urbana e limitadas ao bairro onde se localizam os lugares de 

moradia, trabalho e estudo. 

Os deslocamentos esporádicos são caracterizados, principalmente, pelas práticas 

espaciais de lazer e estudos, e, estão restritos às regiões sul e leste da cidade de Cuiabá, o 

que confirma que os sujeitos vivenciam a cidade de forma fragmentada. As práticas 

espaciais de lazer caracterizam os descolamentos extraordinários, estes estendem-se por 

escalas geográficas mais amplas, ultrapassando os limites da cidade de Cuiabá e até do 

estado de Mato Grosso.  

O conteúdo, relações e conexões, presentes nas práticas espaciais e nos discursos 

dos professores, indicaram que a percepção é fundamental na identificação dos 

fenômenos urbanos e na construção dos conhecimentos sobre a cidade, na medida em que 
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possibilitam a transformação da prática-saber do senso comum em prática-saber do 

conhecimento geográfico. Os discursos dos professores insinuaram, ainda, que as práticas 

espaciais cotidianas os auxiliam nas formulações de suas propostas para o ensino de 

cidades. 

Essas constatações ensejaram “caracterizar a prática pedagógica dos professores 

no ensino de Geografia, enfatizando a abordagem à cidade de Cuiabá”. Para a realização 

dessa caracterização, considerou-se a perspectiva da práxis para as análises das práticas 

pedagógicas, cujo entendimento requer a ação-reflexão-ação na elaboração de um projeto 

educativo que vise à aprendizagem dos alunos. Nas observações das aulas, constatou-se 

certa dificuldade e/ou ausência de uma práxis nas práticas pedagógicas dos professores, 

bem como algumas fragilidades no domínio dos referencias teórico-metodológicos para 

o ensino de Geografia. 

No que tange aos assuntos da cidade e urbano na Geografia escolar, ficaram 

evidenciados certos obstáculos para pensar a referida temática, inclusive Cuiabá, como 

uma proposta de ensino que possibilita abordar os conceitos e conteúdos da Geografia em 

uma relação mais imediata à vida cotidiana dos alunos, pois nas aulas acompanhadas as 

práticas espaciais cotidianas dos professores apareceram de maneira não sistematizada,  

ou seja, não foi percebido uma intencionalidade na tomada das práticas espaciais como 

referências nas práticas pedagógicas.  

As práticas pedagógicas específicas sobre a cidade de Cuiabá demonstraram que 

as abordagens realizadas pelos Professores (D e E) estavam diretamente relacionadas à 

dimensão do espaço percebido, pois estas versavam sobre os aspectos histórico-culturais 

e físicos-naturais. Embora, os professores não tenham feito referências expressas às suas 

práticas espaciais cotidianas, confia-se que nessas abordagens estejam contidos 

conhecimentos práticos/empíricos decorrentes da vivência em Cuiabá. 

Estas constatações reafirmaram a necessidade de realização da sequência didática, 

na qual estabeleceu-se uma relação mais contundente e sistematizada das práticas 

espaciais cotidianas na abordagem do conteúdo indicado pelo professor. Para tanto, 

necessitou-se apresentar reflexões sobre a cidade e o urbano na Geografia escolar e uma 

caracterização da cidade de Cuiabá que apresentasse aspectos atuais de sua dinâmica 

socioespacial.  

A sequência didática possuía como intencionalidade mobilizar os conhecimentos 

construídos nas práticas espaciais cotidianas, tanto pelos docentes quanto pelos alunos. 
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Nesta perspectiva, as práticas espaciais cotidianas exerceram as funções de mediação e 

referência na prática pedagógica, uma vez que estruturou-se uma mediação didática 

baseada nos aspectos da percepção, memória e representação referentes a alguns espaços 

públicos de Cuiabá, comuns às práticas espaciais cotidianas dos alunos e do professor. As 

inferências sugerem a potencialidade das práticas espaciais cotidianas no processo de 

significação do ensino e aprendizagem em Geografia. 

Por fim, mas não menos importante, procedeu-se à análise da interface entre as 

práticas espaciais cotidianas e as práticas pedagógicas no ensino de Geografia. Para tanto, 

estabeleceu-se um paralelo entre os espaços de representação, os espaços vividos, e as 

práticas pedagógicas, o que possibilitou depreender que as abordagens realizadas pelos 

professores (D e E) sobre a cidade de Cuiabá, relacionam-se às preocupações mais 

imediatas percebidas e vividas em suas práticas espaciais cotidianas.  

Estas constatações ratificam o entendimento de que as práticas espaciais 

cotidianas constituem em uma dimensão dos conhecimentos geográficos docentes, na 

medida em que, a percepção e a representação conduzem à práxis espacial, cujos 

resultados também reverberam nas práticas pedagógicas ao ensinar Geografia. Tal 

aspecto oportunizou a ampliação do entendimento das fontes de conhecimentos docentes, 

pelo menos dos professores de Geografia, nas quais as práticas espaciais cotidianas 

compõem a dimensão prático/empírica dos conhecimentos geográficos docentes, ousou-

se denominá-la de sabedoria da prática espacial. 

À primeira vista, este entendimento pode parecer uma distorção dos postulados de 

Shulman, mas, na verdade, trata-se de envolver na discussão sobre os conhecimentos 

docentes não apenas os aspectos da formação profissional dos professores, mas, também, 

abarcar os aspectos da vivência dos professores, como sujeitos históricos e 

geograficamente situados, com suas percepções, concepções, ideologias, representações.  

Esta perspectiva de análise, possibilita entender que os atos de ensinar e aprender são 

processos dialéticos, nos quais a relação entre profissional e sujeito alternam-se e 

complementam-se nas formulações das propostas de ensino de Geografia.  

As práticas espaciais cotidianas apresentam, também, potencialidades para a 

didática da Geografia. No âmbito do ensino, a potencialidade está relacionada às etapas 

de compreensão e transformação do raciocínio e ação pedagógicos, empregando nas 

práticas pedagógicas analogias e demonstrações relacionando os conteúdos à vida 

cotidiana. No que concerne à aprendizagem, a potencialidade refere-se às possibilidades 



187 

 

de estimular habilidades importantes para o desenvolvimento do pensamento geográfico, 

e, também, no processo de significação dos conteúdos da Geografia. 

Sopesando que as práticas espaciais cotidianas constituem no objeto de estudo 

desta tese, encaminhou-se uma proposta pedagógica para o ensino sobre a cidade de 

Cuiabá com base no conceito de metropolização do espaço, como uma perspectiva 

pertinente para a compreensão da dinâmica socioespacial da atualidade, cujos efeitos e 

consequências afetam diretamente a vida cotidiana de seus cidadãos. O que possibilitou 

pensar as seguintes temáticas: 1) Cuiabá: um nó na rede; 2) Cuiabá: uma metrópole em 

formação; 3) Mobilidade urbana: o direito de ir e vir; 4) Usos e apropriação dos espaços 

públicos de Cuiabá. Junto com as temáticas reafirmou-se a importância das ações de 

problematizar, sistematizar e sintetizar propostas por Cavalcanti (2014) na mediação 

didática para a construção de conhecimentos sobre a metrópole. 

Na medida do possível, constatou-se a tese de que a tomada de consciência das 

práticas espaciais cotidianas, como uma dimensão dos conhecimentos geográficos 

docente, auxilia no desenvolvimento de uma prática pedagógica que articule a 

significação dos conteúdos da Geografia. Esta é, portanto, a minha práxis espacial e 

pedagógica para ensinar Geografia, que não deixa de ser uma prática espacial de 

significação discursiva.  

As temáticas que permeiam esta tese possibilitam desdobramentos para futuras 

pesquisas, pois há ainda um longo percursos pela frente em busca de ampliar a 

compreensão e identificar as sinuosidades das práticas espaciais cotidianas como uma 

dimensão dos conhecimentos docentes. De imediato, como professora formadora, o que 

tem suscitado o interesse de pesquisa são as práticas espaciais cotidianas como referência 

na formação inicial em Geografia. 
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APÊNDICES 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA: 1 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DAS AULAS 

1. Identificação: 

Pesquisa: A prática espacial cotidiana na cidade e a prática pedagógica no ensino de 

geografia 

Pesquisadora: Patrícia Christan  

Escola: 

Professor: 

Turma: 

Conteúdo: 

Data:  Duração: 

 

2. Observar: 

 

2.1  Situações de ensino e aprendizagem observadas: temas e objetivos propostos pelo 

professor. 

2.2 A prática pedagógica com o conteúdo ensinado: as atividades propostas e a maneira 

como o professor as desenvolveu, os recursos didáticos, os materiais utilizados, os 

encaminhamentos diante dos imprevistos, a solução de problemas. 

2.3 O ensino de cidades: a abordagem do conteúdo, os exemplos e analogias empregadas, 

os aspectos da cidade de Cuiabá abordados nas aulas. 

2.4 As práticas espaciais cotidianas: elementos do cotidiano do professor presentes na 

atividade pedagógica. 

2.5 As práticas espaciais cotidianas: elementos do cotidiano dos alunos presentes na 

atividade pedagógica, reação dos alunos a abordagem do assunto, relação entre 

docente e discente, participação dos alunos na aula. 

 

3. Observações:  
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INSTRUMENTO DE PESQUISA: 2 

 

NARRATIVAS DAS PRÁTICAS ESPACIAIS 

 

Parte 1 

1. Trazer duas fotografias que representem aspectos significativos dos locais em que 

você realiza as suas atividades cotidianas. 

 

a) Trajetos cotidianos; 

b) Moradia (bairro); 

c) Trabalho (entorno); 

d) Estudos; 

e) Lazer e diversão 

 

Parte 2 

2. Descreva as relações que você estabelece com pessoas ou grupos nos locais em 

que realiza as suas atividades cotidianas. 

 

a) Trajetos cotidianos (motoristas, vendedores, pedestres e outros). 

b) Moradia (familiares, vizinhança, condôminos, associação de bairro, 

comércio e serviços).  

c) Trabalho (colegas, patrão/chefe, sindicato e outros). 

d) Estudos (professores, colegas e instituições). 

e) Lazer (amigos, igreja, associações de esporte e outros) 

 

 

Parte 3 

3. Descreva as conexões existentes entre as suas atividades cotidianas e os locais 

onde as realizam. 

 

a) Atividades e locais de lazer e moradia 

b) Atividades e locais de trabalho e estudo 

c) Atividades e locais ___________________________________________ 

d) Atividades e locais ___________________________________________ 
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INSTRUMENTO DE PESQUISA: 3 

 

OBSERVAÇÃO DAS AULAS SOBRE A CIDADE DE CUIABÁ 

 

1. Identificação: 

Pesquisa: A prática espacial cotidiana na cidade e a prática pedagógica no ensino de 

geografia 

Pesquisadora: Patrícia Christan  

Escola: 

Professor: 

Turma: 

Conteúdo: 

Data:  Duração: 

 

2. Descrição das aulas atentando para os seguintes aspectos: temas e objetivos 

propostos, prática pedagógica, o ensino da cidade de Cuiabá (conteúdo, os exemplos e 

analogias empregadas, os aspectos abordados nas aulas) e referência às práticas espaciais 

cotidiana. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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INSTRUMENTO DE PESQUISA: 4 

 

ROTEIRO PARA A ENTREVISTA COLETIVA 

1. Identificação: 

Pesquisa: A prática espacial cotidiana na cidade e a prática pedagógica no ensino de 

geografia 

Pesquisador: Patrícia Christan  

Professores presentes:  

Local:  

Data:  

 

1. Para vocês o que caracteriza a cidade de Cuiabá? 

 

2. Para vocês o que significa viver na cidade de Cuiabá? 

 

3. Nas aulas sobre a cidade de Cuiabá, vocês, de certo modo, abordaram a temática 

de maneira semelhante.  

a. O Professor E optou pelos aspectos histórico da fundação de Cuiabá. 

b. O Professor D abordou os pontos turístico, naturais e culturais, com o 

destaque para a história do monumento e por que é considerado um ponto 

turístico. 

Porque vocês escolheram o aspecto histórico de Cuiabá como ponto de 

partidas para as aulas? 

c. Os aspectos físicos-naturais também apareceram nas abordagens de vocês, 

especialmente a relação entre clima e relevo. Por que essa relação entre 

clima e relevo aparece com mais frequência nas aulas? 

d. O Professor E menciona ainda a importância política de Cuiabá e 

estabelece a relação de Cuiabá com os aspectos econômicos do Estado.  

 

4. Há elementos da vida cotidiana de vocês que estabelecem conexões com a prática 

pedagógica em sala de aula? 
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INSTRUMENTO DE PESQUISA: 5 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

1. Modelo de Planejamento da escola: 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE AULA 

Área de conhecimento: Ciências Humanas 

Componente curricular: Geografia 

Escola: 

Ensino fundamental/ano: 

Professor: 

Data  

Duração  

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

 

 

COMPETÊNCIAS 

GERAIS 

 

HABILIDADES  

 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

 

METODOLOGIA  

RECURSOS  

AVALIAÇÃO  

  

 

2. Sistematização da sequência didática 

SISTEMATIZAÇÃO DAS SEQUENCIA DIDÁTICA 

Objetivo Geral  

Objetivos Específicos  

Mediação didática – operação mentais dos alunos 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

   

Estruturação da Proposta 

   

REFERÊNCIAS: 

 



202 

 

3- Atividade da sequência didática realizada com os alunos 

 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Agenor Ferreira Leão 

Componente Curricular: Geografia 

Ensino Fundamental/Ano:  

Data: ___________________ 

Aluno: _______________________________________________  

 

Atividade 

1 - Observe as imagens a seguir e escreva um texto falando sobre as transformações que ocorreram nestes 

lugares, seus usos e a vida cotidiana das pessoas nos diferentes tempos representados pelas imagens. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


