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A dedicatória é, para mim, a maior magia que a conclusão de um trabalho pode oferecer ao pesquisador. 

Esse momento permite uma retomada do caminho, não como caminheiro, mas sim como expectador. Assim, em 

uma relação que parece até nebulosa e concomitantemente muito nítida, eu, Luline, posso ver com maior exatidão 

a trilha que segui como pesquisadora, e, por meio disso, percebo que ela nunca se deu alheia da que segui como mãe, 

esposa, filha, irmã, madrinha e amiga, afinal, todas elas habitavam o mesmo corpo, partilhavam a mesma mente e 

vivenciavam os mesmos sentimentos. 

Assim, em um exercício complexo, ao ver esta tese finalizada, permito-me uma mudança de foco, e, em 

uma imersão no processo, observo elementos nucleares e periféricos e, em uma sintonia perfeita, me dou conta de 

como esses substanciaram o meu doutoramento em Geografia.  A mais essencial de todas as percepções que me vem 

é de que o sonho do doutorado, por vezes, se assemelhou a pesadelo. Em diferentes momentos os sentimentos de 

angústia, incompreensão, insuficiência e impotência se tornaram mais fortes que qualquer outro em minha alma. 

Vivi durante esses quatro anos, uma verdadeira guerra com diferentes frentes de confronto. Assim, se em 

um frente minha batalha era para a construção da tese, em outros eu lutava contra: a obesidade; o cansaço 

demandando para conciliar trabalhos, pós e família; a insegurança com a chegada da minha filha; a fraqueza diante 

de um estado omisso e depois perante o luto; o desespero de quase perder meu pai, e, por fim, a impotência diante 

do sofrimento e dor de pessoas que amo. 

Sem dúvidas, embora a maior parte das pessoas só tenham visto o esforço para a construção desta tese, 

cada um desses outros embates refletiram diretamente no meu processo de escrita e nas minhas relações 

profissionais. Sorte a minha que em nenhum deles eu lutei sozinha. 

A guerra que vivi, até novembro, do ano de 2019, pela vida do meu irmão, foi sem dúvidas a principal 

experiência, que somada aos outros fatos, me fez, em diferentes oportunidades, querer desistir. Digo, luta pela vida, 

porque, por anos, lutamos contra as escolhas erradas que ele insistia em fazer, que sempre o levavam para um lugar 

muito próximo da morte. Passei 2016, 2017, 2018, e parte de 2019, realizando visitas a diferentes Centros de Medidas 

“socioeducativas”.  Por vezes, me ausentei ou me atrasei para reuniões de grupos de estudo, e confesso que nunca 

me senti confortável em compartilhar meus motivos, mas via legitimidade em minha escolha de agir assim.  

No dia da minha qualificação, por exemplo, quando cheguei com relevante atraso, havia acabado de sair 

de uma dessas visitas, que eram processos torturantes, desde a chegada no ambiente até à saída. O único alento era 

saber que estava fazendo aquilo para vê-lo, e, de alguma maneira, minha presença ali lhe mostraria amor, amor 

incondicional, porto seguro, alguém que sempre o esperaria, independente das circunstâncias ou do que isso me 

custasse. Durante a fala da banca sobre as fragilidades do meu trabalho, por vezes, meu pensamento vagava, eu só 



 

queria que acabasse, porque eu precisava muito sair dali, e chorar, pois durante os minutos que tive no Uber entre 

o centro e a universidade, eu não o pude fazer. 

Essa luta pela vida dele, acabou em novembro de 2019. Quando ele foi morto por um agente do Estado. 

Desde então, eu venho tentando ressignificar o que, para mim, foi minha maior derrota. O luto é algo que arrasta 

quem o vive para um buraco, de onde não se vê, não se escuta, não se lembra de nada, só daquela dor que está ali te 

rasgando mesmo. Todavia, como disse, sorte a minha que nunca lutei sozinha. No meio dessa guerra, desse processo 

de ressignificação, estavam lá os meus melhores combatentes, abatidos como eu, vencidos e sem fôlego, mas, ainda 

assim, me inspirando a respirar, a levantar, a não desistir. 

Assim, quando eu pesquisadora me permito olhar para o percurso, me dou conta de que esta tese se 

estruturou pelas experiências formativas na universidade, eventos, leituras de textos e etc, mas sua materialização 

só foi possível porque eu tive quem me desse a mão e me amparasse em cada batalha, em especial, na partida do 

meu irmão. 

Dessa forma,  a tese é fruto de meu esforço individual, que por vezes exigiu noites em claro, custou 

momentos importantes com as pessoas que amo e me exigiu estar em lugares nem tão relevantes para mim, mas é 

principalmente fruto da fé e apoio que algumas pessoas dedicaram a mim, sem  que eu tivesse algo a dedicar-lhes. 

E aqui reside o ápice da magia ora mencionada: a possibilidade de reconhecer genuinamente minha 

gratidão aqueles que me secaram lágrimas e proporcionaram risos, pediram presença e compreenderam ausência, 

lutaram por mim e agora vencem comigo. Para aqueles a quem eu dedico à vida, dedico, também, essa etapa tão 

relevante da minha formação profissional: a conclusão da minha tese de doutorado. 

Assim, com amor, dedico a tese à minha família não tradicional brasileira, mas a melhor que eu poderia 

ter: 

Renato e Verônica 

Sônia e Jerônimo 

Ademir e Samuel 

Luriane, Jefferson e Pérola 

Luciane, Carlos, Luiz Gabriel e Luiz Felipe 

Ademir Filho (em memória), Kelya e Maria Isis 

 

Com amor, dedico.  

 

 

 



 

 

Esta tese foi construída através de trocas diversas que a vida me proporcionou. Assim, 

antecede o ato de agradecer, o reconhecimento de que um doutorado não é trilhado e/ou 

concluído de maneira solitária, estanque de relações com outras pessoas. Dessa forma, esse 

momento dos agradecimentos, em verdade, ultrapassa a formalidade do “muito obrigada” e 

substancia-se na consideração daqueles que, no âmbito profissional ou pessoal, colocaram-se à 

disposição em ajudar.  

Assim, quero externalizar minha gratidão àqueles que me cercaram e compartilharam 

– em diferentes intensidades – das experiências que culminaram no desenvolvimento desta tese.  

Agradeço nominalmente:  

À imaterialidade, aqui representada na figura de Deus, porque, em diferentes 

circunstâncias, minha força em continuar esteve vinculada, única e exclusivamente, à 

espiritualidade que sustenta a minha fé.   

Ao meu professor e orientador Vanilton, por não desistir de me orientar. Por inúmeras 

vezes não dialogamos ou o fizemos, mas não nos entendemos claramente. Nossa relação foi 

permeada por acordos e desacordos, pelo meu silêncio e ausência em alguns momentos. Ainda 

assim, o senhor foi paciente, sempre que discordei, me deixou ir, e quando voltei atrás, 

continuou ali, criando condições para que eu pudesse superar minhas imaturidades 

profissionais. Sabendo que em programas de pós graduação, por vezes, as relações são pautadas 

em autoritarismo, imposições e desrespeito com o próximo, minha gratidão se mistura com 

profunda admiração, pela sua escolha em ser gentil, responsável e educador. Obrigada por, 

dentro das suas possibilidades, mediar com cuidado meu desenvolvimento, e o processo de 

escrita e reflexões da pesquisa.   

Aos sujeitos da pesquisa, por torná-la possível através da partilha de informações e 

pela experiência grandiosa do convívio e da aprendizagem.  

Aos integrantes da banca de qualificação, os professores Denis Richter e Valéria 

Roque, pelas proposições e encaminhamentos que me fizeram pensar criticamente o universo 

de análise e igualmente possibilitaram o reconhecimento de fragilidades e a reestruturação da 

pesquisa.  

Ao LEPEG em sua totalidade: colegas, grupos de estudos, professores, técnica Larissa. 

Nesse espaço eu aprendi muito, por meio dos grupos de estudos, dos diálogos informais regados 

a café e expectativas e das responsabilidades assumidas.   



 

 À técnica e amiga Larissa, por todas as vezes que me ajudou com questões 

burocráticas, mas principalmente pelas conversas de cunho pessoal, nas quais foi sempre 

excelente ouvinte, expressando o verdadeiro sentido de ser cristã.  

À professora Lana, pelo acolhimento no mestrado e no doutorado. Por me atender em 

uma ligação, em dia de desespero, me ouvir, de maneira generosa, e aconselhar. Agradeço ainda 

pela oportunidade que me ofereceu através do seu exemplo, de aprender sobre liderança, 

docência e humanidade. 

Ao professor Dênis, por me dizer: "você tem condições de construir essa discussão". 

Essas palavras fizeram toda a diferença para mim, regaram minha confiança, de que tudo iria 

passar e eu conseguiria retomar a escrita. Agradeço pelas palavras, mas ressalto que elas apenas 

ilustram as incontáveis vezes que se colocou à disposição para me ajudar. Obrigada por ser esse 

professor tão disposto e acessível.   

Aos colegas da pós, em especial àqueles que se tornaram verdadeiros amigos: Patrícia, 

João, Mateus, Manoel, Samuel e Pedro. Com vocês, compartilhei disciplinas e discussões 

teóricas, mas também risos, almoços, leituras, piadas, inseguranças e sonho do doutorado para 

alguns e do mestrado para outros. Não tenho dúvidas de que vocês tornaram esse caminho mais 

agradável.  

Aos meus professores da graduação que tanto me ensinaram. Alguns deram 

verdadeiras demonstrações do quanto à docência no ensino superior carece ser repensada, 

outros evidenciaram, por meio de suas práticas de ensino, o reconhecimento dessa carência e 

uma busca por oferecer algo melhor à nós estudantes. A todos, meu muito obrigada.  

Aos professores Dimas Moraes Peixinho, Willian Ferreira, e professora Suzana 

Ribeiro, por, de maneiras diversas, acreditarem em meu trabalho e em minha capacidade, 

inicialmente como aluna e, posteriormente, como professora. Minha gratidão. 

Aos meus amigos Tomaz, Bruna e Gustavo, por toda a disposição em me ajudar e 

solidariedade com a minha caminhada. Por darem vida e ressignificar, sobre os cuidados da 

professora Suzana, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Geografia (LEGE) da UFJ.  

Às minhas alunas e aos meus alunos, por serem todos os dias, uma reafirmação no meu 

coração sobre a escolha de ser professora. Por confiarem no meu conhecimento e por instigarem 

minha aprendizagem a cada aula.  

Adentrando minhas relações mais pessoais, do convívio cotidiano, agradeço à minha 

família, por ser tudo o que eu tenho e não se incomodarem de carregar essa responsabilidade, 

nominalmente:   



 

 À minha neném, Sônia Maria, pelo cuidado da infância até os dias atuais, que hoje se 

estendem à minha filha. Por ter se dedicado a difícil tarefa de ser mãe, sozinha, e não hesitar 

em seu objetivo de educar a mim e minhas irmãs. Fomos por muito tempo, ela, eu e as manas - 

quatro mulheres frágeis, vivendo em um mundo que não foi feito para nós, mas sabiamente, ela 

conseguiu driblar todas as circunstâncias e seguir em sua missão. Admiram-se todos aqueles 

que nos conheceram, assistiram nossa vida, comentaram nossas lutas, e apostaram nossos 

futuros. Hoje nos vêm, mas nem sempre nos reconhecem. Pensavam que sendo nós filhas de 

uma “divorciada e doméstica”, nada mais nos caberia ser, nenhum outro adjetivo qualitativo 

poderia nos ser imputado.  Por essa razão, a conclusão desse doutorado é símbolo de resistência 

à todas as condições que o mundo machista, somado à infância na pobreza, nos impôs e a 

sociedade nos cobrou. Todavia é, acima de tudo, mérito da mulher maravilhosa que me educou 

e forjou cada uma de minhas características, no seio do seu amor, no suor do seu trabalho e no 

exemplo de sua vida. Muito obrigada, mamãe.  

Ao meu pai de coração, Jeronimo Filho, por chegar de mansinho, sem querer e/ou 

pedir nada em troca, ao mesmo tempo em que se tornou aquele que nos oferecia conforto, 

exemplo de vida, carinho e risos. Eu jamais poderei expressar a minha gratidão pela sua vida, 

e por tudo que você me ensina por meio dela. Te amo pelo ser humano incrível que o senhor é, 

mas principalmente por me tratar como uma filha, mesmo quando eu ainda não tinha 

maturidade para lhe reconhecer como pai. Obrigada por cuidar da minha mãe em minha 

ausência, pelo apoio financeiro, pelos risos nos almoços de domingo e, principalmente, por me 

amar.  

Ao meu papai Ademir, por me ensinar, através de sua história, marcada por erros 

consecutivos, dos quais foi preciso se reerguer, que eu também iria errar e precisaria continuar.  

Em seu jeito peculiar de comunicar amor, demonstrou sempre que poderia ser para mim o 

amparo do recomeço, a estaca que não se desloca na tempestade, o escudo que não falha na 

defesa, a lealdade que não cessa com o tempo e/ou distância. Esses elementos, somados à 

hereditariedade que nos une, permitiram-me compreender meus erros como possibilidade de 

um recomeço, e, no desenvolvimento desta tese, essa compreensão fez toda a diferença. Muito 

obrigada, papai.  

Às minhas irmãs Luriane e Luciane, estendo o agradecimento à família que cada uma 

nucleia, contemplando meus cunhados Jefferson e Carlos, sobrinhos Luiz Gabriel, Luiz Felipe 

e Pérola. Nessa relação em que nos sustentamos mutuamente, vocês foram peças fundamentais 

nessa caminhada no doutorado. Zelaram pela minha filha e não me deixarem desistir 



 

(literalmente). Ao longo desses anos, somaram forças e me ajudaram a internalizar que era “só 

uma fase” e os resultados viriam. Gratidão.  

Ao meu irmão Ademir Filho (em memória), por ter existido e significado parte de 

minha existência. Por trazer para a minha vida a Kelya e Maria Isis, que se tornaram motivos 

nítidos para que eu não desistisse após sua partida.   

Ao Renato, meu esposo, pela amizade e companheirismo. Por respeitar minhas 

escolhas, mesmo quando elas nos afastavam fisicamente.  Por me incentivar, desde a graduação, 

até agora, na finalização do doutorado. Pelas horas compartilhadas entre uma leitura e outra, 

por toda a paciência, apoio, incentivo e carinho que me dedicou durante esses anos. Te amo! 

 À minha filha, Verônica Luiza, pela paciência e pela afirmação constante de que eu 

seria capaz. Pelo café que aprendeu a fazer para a mamãe, e por não cobrar minhas ausências, 

ao mesmo tempo em que, de maneira tão pura, vibrou quando pude estar presente. Obrigada, 

minha curica.  

Ao meu sogro e minha sogra, pela ajuda com minha filha, apoio financeiro e 

emocional.  Muitas vezes, através de palavras de força e por confiarem em mim, vocês foram 

meu suporte para lidar com essa batalha e lembrar que desistir não deveria ser a minha opção.  

 À minha tia Adelina e tio Rosalvo, por todo amor doado a mim. Pelo lar que me 

ofereceram em Jataí, pelo acalento das palavras que a mim direcionavam, externalizando 

sempre admiração pelo meu esforço misturado com empatia as minhas lutas. A frase: você vai 

vencer minha filha, vinda de vocês, incontáveis vezes, em diferentes circunstâncias, me 

fortaleceu e me fez persistir em meus objetivos. Estendo aqui minha gratidão à Thamires, pelas 

noites de conversas que me distanciavam da rotina estressante das funções que acumulava.  

À minha tia Marta Helena (em memória) que mesmo partindo de maneira tão precoce, 

foi sempre um grande exemplo e, um grande amor, que me moveu e fortaleceu em dias de 

dificuldades.  

Às tias e tios, primas e primos que me incentivaram e se orgulharam com cada etapa 

concluída.  

Ao Alexandre, por tantas coisas que nem sei precisar.... Obrigada pela companhia 

virtual de todos os dias, os memes que aliviaram o estresse, as leituras e contribuições que 

realizou em minha tese, o consolo em dias de pranto, a ajuda com palavras de afirmação e 

puxões de orelha.  Muito obrigada, por me permitir viver essa amizade, regada à sinceridade e 

lealdade.  

Às minhas amigas da vida: Thassia, Cássia, Vanessa, Taís e Taísa. Cada uma, à sua 

maneira, me deu forças e suporte para concluir esta tese, seja por meio de frases de afirmação, 



 

concessão de afilhados, ouvidos atentos, indignações compartilhadas e/ou gargalhadas 

escandalosas. Muito obrigada!  

Aos amigos da "Curva do Rio Garças" que se tornaram o porto seguro que eu ansiava 

em Alto Garças: Diefferson, Fabia, Milena, Raissa, Thales e Thaynah. Gratidão pelos almoços 

de domingo, pelos convites que não pude aceitar, e, principalmente, pelo carinho com a minha 

filha no processo de adaptação dela no Mato Grosso.  

 

 

A todos vocês, muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para esta epígrafe:  uma imagem! 

Um exercício do pensamento mediado pelo olhar...

 
Autor: Thalles Paul Leandro Mota, 2020.  

 

Por fim, algumas questões:  

Quão geográfica é sua análise sobre essa imagem? 

 O que é geográfico?  

O que significa pensar geograficamente?  



 

 

 RESUMO 

 

A Geografia, através das múltiplas abordagens teóricas e percursos metodológicos, edificou 

uma estrutura conceitual própria, que sustenta uma forma singular de pensar os fenômenos, 

atestando sua especificidade e sua identidade epistemológica. Esse pensamento conecta a 

ciência geográfica à disciplina escolar, sendo uma relevante contribuição da Geografia à 

sociedade. O professor, nesse contexto, exerce papel fundamental por ser mediador do processo 

de desenvolvimento cognitivo dos escolares. Logo, é imprescindível que o Pensamento 

Geográfico se constitua como centralidade nas práticas de ensino dos docentes. Por esta razão, 

nesta tese, investigou-se o Pensamento Geográfico de licenciandos em Geografia da 

Universidade Federal de Jataí, em seus períodos finais de formação, objetivando compreender 

indícios do Pensamento Geográfico na formação e sua relação com a prática docente.  

Especificamente, objetivou-se: a) compreender os processos de constituição do Pensamento 

Geográfico no contexto da formação inicial; b) verificar se o Pensamento Geográfico estava 

proposto no PPP do curso; c) investigar a percepção dos licenciandos no que tange à ciência 

geográfica,  à Geografia escolar e à docência em Geografia; d) avaliar se os licenciandos 

analisam fenômenos geograficamente e;  e) analisar se os licenciandos abordam  

geograficamente os conteúdos em suas práticas de ensino no estágio. Por meio de uma 

investigação qualitativa, realizou-se pesquisa participante, com 15 sujeitos, utilizando-se de 

procedimentos e instrumentos de coleta e análise de dados variados. Realizou-se pesquisa 

bibliográfica, levantamento de dados por meio de pesquisa documental, observação, 

questionário, situações-problemas e mediação didática. A análise dos dados conduziu à ideia 

de que o tema Pensamento Geográfico tem passado por certo amadurecimento teórico e, em 

suas particularidades, as pesquisas demonstram certos consensos para a definição de um modo 

de pensar geograficamente: o desenvolvimento de uma estrutura conceitual da Geografia. 

Constatou-se, portanto, que o desenvolvimento do Pensamento Geográfico por futuros 

professores apresenta carências que refletem a conservação e/ou constituição de incoerências 

epistemológicas. Ademais, a investigação empreendida trouxe à tona os seguintes resultados: 

a) os licenciandos expressaram compreensão incipiente do que é específico da Geografia, 

baseando-se, principalmente, na generalização de Geografia que construíram na condição de 

escolares; b) na análise dos fenômenos a maior parte dos licenciandos não foi capaz de operar 

com o Pensamento Geográfico, restringindo-se à descrição do fenômeno; c) nas práticas de 

ensino, em uma amostra de três participantes, dois deles não abordaram o conteúdo 

geograficamente. Essas constatações sustentam a conclusão de que o ponto nevrálgico da 

fragilidade da operação com o Pensamento Geográfico reside na insuficiência da aprendizagem 

da base epistemológica da Geografia. Em síntese, defende-se a seguinte tese: há uma 

problemática central que envolve a construção do Pensamento Geográfico na formação inicial 

de professores de Geografia. Esta decorre da aprendizagem incipiente dos conhecimentos 

específicos que subsidiam a apropriação da base epistemológica da Geografia como 

instrumento cognitivo. Portanto, como possibilidade de desenvolvimento do Pensamento 

Geográfico, torna-se fundamental que os conhecimentos geográficos estejam articulados em 

todas as disciplinas formativas da Licenciatura conferindo singularidade à Geografia e seu 

ensino. 

 

Palavras – Chave: Pensamento Geográfico – Formação inicial em Geografia – Conhecimentos 

específicos.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Geography, through multiple theoretical approaches and methodological paths, has built its own 

conceptual structure, which supports a unique way of thinking about phenomena, attesting to 

its specificity and its epistemological identity. This thought connects geographic science to 

school discipline, making Geography a relevant contribution to society. The teacher, in this 

context, plays a fundamental role for mediating the students' cognitive development process. 

for that, it is essential that Geographic Thinking is central to the teaching practices of teachers. 

For this reason, in this thesis, the Geographic Thinking of undergraduate students in Geography 

at the Federal University of Jataí was investigated, in their final training periods, aiming to 

understand evidence of Geographic Thinking in training and its relationship with teaching 

practice. Specifically, it aimed to: a) understand the processes of constituting Geographic 

Thinking in the context of initial formation; b) assess whether Geographic Thinking was 

proposed in the course PPP; c) ) investigate the perception of undergraduate students regarding 

geographic science, school geography and teaching in geography; d) assess whether the 

undergraduates analyze phenomena geographically; e) analyze whether the undergraduate 

students approach the content geographically in their teaching practices in the internship. 

Through a qualitative investigation, participant research was conducted with 15 subjects, using 

procedures and instruments for the collection and analysis of varied data. It was carried out 

bibliographic research, data collection through documentary research, observation, 

questionnaire, problem situations and didactic mediation. The analysis of the data led to the 

idea that the topic Geographic Thinking has undergone a certain theoretical maturity and, in its 

particularities, research shows certain consensus for the definition of a way of thinking 

geographically: the development of a conceptual structure of Geography. It was found, 

therefore, that the development of Geographic Thinking by future teachers has deficiencies that 

reflect the conservation and / or constitution of epistemological inconsistencies. In addition, the 

investigation undertaken brought to light the following results: a) the undergraduate students 

expressed an incipient understanding of what is specific to Geography, based mainly on the 

generalization of Geography that they built as schoolchildren; b) in the analysis of the 

phenomena, most of the graduates were not able to operate with Geographic Thinking, being 

restricted to the description of the phenomenon; c) in teaching practices, in a sample of three 

participants, two of them did not address the content geographically. These findings support the 

conclusion that the sore point of the weakness of the Geographical Thought operation lies in 

the insufficient learning of the epistemological basis of Geography. In summary, the following 

thesis is defended: there is a central problem that involves the construction of Geographic 

Thinking in the initial training of Geography teachers. This stems from the incipient learning 

of specific knowledge that supports the appropriation of the epistemological basis of Geography 

as a cognitive instrument. Therefore, it is essential that geographic knowledge is articulated in 

all formative disciplines of the Degree as a possibility for the development of Geographic 

Thinking, giving uniqueness to geography and its teaching. 

 

Keywords: Geographic Thinking - Initial training  in Geography- Specific knowledge. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS: balizando 

o lugar de fala da autora 

 

 

 

Esta pesquisa propõe uma análise acerca da estruturação do Pensamento Geográfico 

no âmbito da licenciatura em Geografia. A decisão em abordar esse tema  se deu pela relação 

com a minha trajetória de vida1, no âmbito profissional e pessoal, isso por conta de uma 

inquietação constante sobre os caminhos que me levaram a decisão de ser professora de 

Geografia e os processos formativos que me legitimaram como tal. Mais que isso, uma 

preocupação sobre como esses processos se relacionam as ações que exerço em minha função 

profissional. Assim, o desenvolvimento desta tese além de se configurar em uma construção 

científica, é também uma construção de interesse particular.  

Ao terminar o ensino médio, dei-me conta que talvez fosse possível fazer um curso 

superior em uma faculdade pública. Eu que sempre me interessei por assuntos vinculados à 

economia e política, busquei por cursos relacionados a tais campos. Contudo, eram distantes de 

Mineiros (GO), minha cidade, e isso me levou a balizar a escolha a partir dos cursos disponíveis 

na então UFG de Jataí.  Diante das opções disponíveis, considerei que Geografia era o curso 

que melhor tratava dos temas que eu gostava, além de ser também a disciplina que mais me 

chamava atenção na educação básica. Por isso escolhi o curso. Um ano depois, influenciada 

pelo fato de pertencer a uma família em que – até o momento da escolha– as únicas pessoas que 

tinham ensino superior eram professoras, veio a escolha pela licenciatura. Foram escolhas 

felizes.  

Durante a graduação, tive experiências que reafirmaram essas escolhas, dentre elas a 

participação em pesquisas, especialmente no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência. Assim, no processo de verticalização de meus estudos, durante o mestrado, já 

exercendo a docência, percebia a profissão não apenas como uma realização, mas também como 

um desafio. Por esse motivo, optei em pesquisar sobre a formação inicial de professores de 

Geografia.    

As experiências como professora suscitaram em mim a sensação de que eu ainda 

carecia de muitos conhecimentos, embora muitos me dissessem que a experiência solucionaria 

 
1 Diferentemente do restante da tese, optou-se pelo uso da primeira pessoa nesta parte textual. Essa 

opção fundamenta-se na particularidade desta seção que se remete aos processos pessoais que 

juntamente aos profissionais subsidiaram o processo de doutoramento da pesquisadora. 
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minhas fragilidades, eu estava certa de que ela não seria suficiente, por isso decidi cursar o 

doutorado. Pesou também, nessa decisão, o sonho pessoal de ser doutora.  

No doutorado, optei novamente em pensar a formação de professores, mas, dessa vez, 

me vi atraída pelas discussões sobre o Pensamento Geográfico. Em verdade, essa atração foi 

muito reforçada por certo incômodo que já vivenciava em relação à minha dissertação de 

mestrado, por entender que em sua elaboração havia dialogado pouco com a Geografia.  

Após a escolha do tema, tive a oportunidade de atuar como professora no ensino 

superior, essa foi uma experiência de extrema relevância, por permitir imergir em um curso de 

Geografia, não como aluna, mas na condição de professora. Esse fato promoveu uma 

desestruturação de crenças e romantismos que eu alimentava de maneira inconsciente e me 

permitiu visualizar e entender, com mais vigor e densidade, os processos institucionais e 

pedagógicos que delineiam um curso de formação inicial de professores de Geografia.  

Em seguida, tornei-me professora efetiva da educação básica no estado do Mato 

Grosso e, mais uma vez, me vi imersa em um novo cenário que reafirmou a docência em 

Geografia como um desafio.  Nesse momento, constatei que a relevância do tema escolhido era 

muito mais ampla que eu supunha inicialmente. Em diferentes ocasiões, pude perceber como 

os escolares desconheciam, em sua maioria, qualquer aspecto de singularidade da Geografia, 

tão pouco se aproximavam de pensar algo pelo viés geográfico. Essa situação dissolveu 

qualquer dúvida que ainda poderia me restar sobre como o Pensamento Geográfico é a 

contribuição central que a disciplina de Geografia oferece os alunos da educação básica, e isso 

pressupõe a operação com esse pensamento pelo próprio professor. Assim, cheguei à uma 

constatação recorrente: a Geografia que se ensina é frágil do seu significado. Todavia, essa 

geografia, que é criticável se dá em um âmbito, que, por vezes, se relaciona à perspectiva 

positivista, descritiva. Logo, além de frágil reconhece-se que esse modelo parece predominante, 

na formação.  

Em resumo, a soma das questões pontuadas fundou o meu interesse pelo tema desta 

pesquisa, sendo que no decorrer de seu desenvolvimento, reafirmaram-na como uma 

possibilidade formativa pessoal e como contribuição aos pares por refletir sobre a 

especificidade da docência em Geografia. Consequentemente, sobre as demandas para a 

formação inicial que dela advém.   

Assim, ao longo desses 50 meses que perfiz no doutorado, em um processo de 

contradições em que interesses pessoais se fundiam aos profissionais, ao mesmo tempo em que 

em alguma proporção se repeliam, esforcei-me no desenvolvimento desta tese, que não 
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responde a tantas perguntas quanto se projetou inicialmente, mas, possibilita construir caminhos 

para novas pesquisas, reelaborar questões e tencionar entendimentos.    
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A educação é uma das vias para se transformar a realidade, sendo que nesse processo 

o professor assume um papel fundamental. Isso porque o núcleo da atuação do professor é o ato 

de ensinar, o qual, por sua vez, possui como objetivo central a aprendizagem, processo que 

estabelece relações diretas com o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo do aluno. Logo, 

o professor pode contribuir com a formação do sujeito em seus aspectos mais abrangentes.  

O papel mediador assumido pelo professor nesse processo justifica o fato de que, nas 

últimas décadas, houve uma crescente preocupação, em diferentes âmbitos, com a formação 

inicial e profissionalização docente. Segundo Marcelo (1998), desde 1990, as pesquisas têm 

sido direcionadas à formulação de estudos sobre o descritor “aprender a ensinar”, cuja direção 

leva à indagação sobre os processos pelos quais os professores geram conhecimento e quais 

tipos de conhecimentos adquirem. Tais indagações, de acordo com o autor, suscitam outras 

tantas, das quais ressaltam-se:  como o nível de compreensão do professor sobre o 

conhecimento de sua disciplina afeta a qualidade do ensino? Qual o papel da formação inicial 

na compreensão do conteúdo pelo professor? 

Reconhecendo a relevância do professor e o desconforto que essas questões provocam 

ao profissional da docência, enveredou-se, nesta tese, em refletir sobre a formação inicial de 

professores de Geografia, mais especificamente no tocante ao desenvolvimento do Pensamento 

Geográfico e suas relações com a docência. Essa busca conecta três pontos:   Geografia, 

docência e formação, e,  sem dúvidas, vem sustentada por algumas crenças das quais duas 

merecem destaque: a) a Geografia escolar, por meio da ação mediadora do professor, é capaz 

de desenvolver o pensamento dos alunos e, consequentemente, interferir na forma como os 

sujeitos compreendem o mundo, podendo mobilizá-los a uma intervenção ativa e crítica em seu 

lugar de vivência e, b) o professor, em suas funções profissionais, desempenha papel mediador 

na formação dos escolares por meio de uma prática complexa que lhe exige densidade na 

apropriação de conhecimentos didáticos, pedagógicos e específicos.  

Tais crenças sustentam o seguinte entendimento: o professor de Geografia ao mediar 

a aprendizagem dos conteúdos pode promover o desenvolvimento cognitivo e contribuir para a 

estruturação de um modo singular de pensar a realidade que se remete aos conhecimentos 
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geográficos. Esse modo de pensar, aqui denominado de Pensamento Geográfico, constitui-se, 

segundo Cavalcanti (2019), o elo fundamental entre a ciência geográfica e a Geografia escolar.  

A ideia de que a Geografia é uma forma de pensar tem sido apontada por diversos 

autores, tais como: Richter (2010), Cavalcanti (2012), Callai (2013), Bento (2013), Girotto 

(2015) Gonzáles (2015), Miranda (2016), Gomes (2017). Desse modo, acredita-se que a 

Geografia, através das múltiplas abordagens teóricas e percursos metodológicos que se 

desenvolveram ao longo de sua história como disciplina, edificou uma conceituação própria 

que ao ser mobilizada como instrumento cognitivo na leitura e análise dos fenômenos, permite 

a compreensão dos fatos em uma perspectiva centrada essencialmente na questão espacial.  

 Essa estrutura conceitual, que sustenta o Pensamento Geográfico, há de ser então o 

elemento balizador de todas as reflexões e ações que se almeja adjetivar como geográfica ou 

pertencentes à Geografia, também da prática de ensino do professor da disciplina. Embora tais 

afirmações soem como óbvias, observa-se na Geografia uma expressiva confusão permeada por 

dissensos quanto ao que é próprio da Geografia. Algumas indagações suscitadas são: o que 

identifica a Geografia como área do conhecimento? Quais conceitos e princípios estão 

generalizados pelas teorias elaboradas por essa ciência?  O que são conhecimentos específicos 

da Geografia? Tais questões geram desafios no âmbito epistemológico que, não obstante, 

reverberam nas práticas docentes e alcançam a formação inicial de professores e a Geografia 

escolar. 

 Nos contextos político, social e econômico em que se desenvolvem a prática do 

professor de Geografia, essas indagações, cujas respostas por vezes são negligenciadas, têm 

contribuído nos últimos anos para que a Geografia tenha sua relevância questionada. Logo, o 

professor dessa área parece ser substituído por professores e técnicos de outras disciplinas, bem 

como a própria Geografia parece não oferecer nenhuma contribuição exclusiva, tendo seu 

aporte teórico confundido ao de outras áreas, em especial história e ciências, por abordarem 

temas semelhantes.    

Esses pontos auxiliaram no delineamento do problema perseguido nesta tese por 

identificar-se que, se de um lado há a certeza de uma ciência capaz de promover o 

desenvolvimento do pensamento, do outro lado, as discussões sobre esse pensamento e seu 

desenvolvimento ainda são pouco exploradas em investigações. Essa mesma dicotomia, ao 

alcançar a profissão docente, coloca em evidência dois pontos pouco explicados: defende-se a 

necessidade da formação na referida área do conhecimento e atesta-se a existência de uma 

especificidade na prática de ensino do professor de Geografia relacionada ao Pensamento 

Geográfico, todavia as contribuições da formação inicial no desenvolvimento desse pensamento 
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e, por conseguinte, na especificidade das ações docente em Geografia ainda não estão 

elucidadas. 

Partindo dessa identificação preliminar, direcionou-se o olhar para a formação inicial 

do professor de Geografia. Dentre tantos elementos que contemplam esse processo formativo, 

levou-se em conta as colocações de Shulman (2005) de que somente se ensina aquilo que se 

conhece. Mais que isso, entendeu-se que o conhecimento do professor torna-se instrumento de 

sua cognição. Sendo assim, a Geografia que se ensina é a geografia que se aprende. Não há uma 

subversão no meio do caminho. Por isso, embora seja relevante refletir sobre os conhecimentos 

didáticos e pedagógicos, respondendo a inquietação “como ensinar Geografia?”, entende-se que 

essa é uma questão posterior, já que ao fazê-la pressupõe-se já saber “o que ensinar e para que 

ensinar”.  

Se a resposta à pergunta “o que ensinar?” for Geografia, retorna-se às questões 

mencionadas anteriormente: o que é Geografia? o que a identifica como área do conhecimento? 

Quais conceitos e princípios sustentam suas análises? Só então, é que se passa a perguntar sobre 

o “como ensinar?”. Em outras palavras, afirma-se que nem mesmo a melhor formação didático-

pedagógica dá conta, isoladamente, de possibilitar o ensino qualificado de Geografia, quer 

dizer, é imprescindível que o professor, conheça e se aproprie intelectualmente da base 

epistemológica dessa ciência. Por essa razão, definiu-se pensar a formação inicial em Geografia 

balizando como tema central o desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos futuros 

professores.  

Ao definir o tema, iniciou-se reflexões que projetassem o caminho a ser trilhado pela 

pesquisa2. Definiu-se a abordagem qualitativa como balizadora das práticas a serem 

desenvolvidas. Essa escolha levou em conta o tema definido e o entendimento de que em uma 

conjuntura na qual “o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por 

uma teoria explicativa [...]” (CHIZZOTTI, 2009, p. 79) ela legitima os contextos, as 

observações contínuas, o adensamento ou não do problema inicial e o surgimento de problemas 

subjacentes. 

Considerou-se, ainda, que essa forma de encaminhar a pesquisa possibilitaria, como 

propõe Martins (2004), privilegiar a análise de processos, através do estudo das ações, 

realizando um exame intensivo dos dados, tratando a totalidade do fenômeno investigado, a 

saber: o desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos licenciandos. Assim, preocupou-se 

 
2 Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG. Número do Parecer: 2.167.318 
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em realizar a estreita aproximação dos dados, de fazê-los falar da forma mais complexa 

possível.  

Em seguida, tendo em conta as orientações de Chizzotti (2009) quanto ao 

desenvolvimento da abordagem qualitativa, definiu-se inicialmente os sujeitos, os objetivos, a 

área de abrangência e possíveis estratégias metodológicas para identificar os problemas. 

Definiu-se, então, de maneira generalizada, o objetivo de compreender o Pensamento 

Geográfico dos licenciados em Geografia, que cursaram 4/8 da graduação, e o campo de 

pesquisa a ser considerado: Universidade Federal de Jataí (UFJ)3. 

Nesse sentindo, em posse do tema, objetivo, sujeitos, e área de pesquisa, levando em 

conta as discussões construídas durante as disciplinas do programa de pós-graduação em 

Geografia e do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Cidade (NUPEC), iniciou-se um delineamento 

do problema a ser contemplado nesta tese. Contudo, como pontua Vigotski (2000), cabe dizer 

que, no curso de uma investigação, a questão nunca se apresenta como em sua forma literária 

acabada. Desse modo, a própria elaboração do problema que balizou este trabalho antecedeu a 

investigação, mas também se reformulou por meio dela. Durante todo o processo, esse problema 

foi sendo reconstituído com base no amadurecimento teórico da pesquisa.  

Em síntese, atribui-se ao exame de qualificação o principal divisor entre o que 

esboçou-se pesquisar e o que se materializou de fato nesta pesquisa. Isso porque, até o momento 

do exame, o problema da pesquisa ainda estava muito difuso, em verdade, tinha-se mais um 

tema que propriamente um problema. Havia clareza quanto à intenção de pesquisar o 

Pensamento Geográfico durante a formação inicial, na UFJ, mas faltavam aspectos importantes 

para delimitar a problemática e, a partir dela, estabelecer diálogos entre o tema e o recorte, 

definindo, de maneira mais objetiva, o caminho a seguir. 

Foi a partir desse exame que se identificou lacunas e excedentes. Tal identificação 

culminou no reconhecimento pela pesquisadora da necessidade de deixar de olhar apenas para 

o tema da pesquisa e sua amplitude. Passou-se a considerar o contato com os sujeitos – na 

condição de pesquisadora e professora – como uma possibilidade para identificar o que de 

relevante, relacionado ao tema proposto, poderia ser percebido no processo de formação desses 

licenciandos.  

 
3 A UFJ foi criada, por desmembramento da Universidade Federal de Goiás, pela Lei 13635/2018. Dessa 

forma, no início da pesquisa a mesma respondia como Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. 

Logo, os documentos investigados por essa tese, referem-se ainda ao Projeto Político Pedagógico que 

esteve vinculada ao curso de Geografia enquanto UFG. 
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A partir disso, em uma segunda fase da pesquisa,  considerando novamente as 

discussões de grupos de estudos e disciplinas do referido Programa, a experiência pregressa 

como jovem professora na educação básica, a atuação como professora no ensino superior  (que 

acontecia de maneira concomitante com o próprio desenvolvimento da pesquisa) permitiu uma 

observação reiterada dos sujeitos. Assim, passou-se a olhar para a situação em uma via que 

partia-se da área de pesquisa e seus sujeitos para pensar o tema.  

A reestruturação da análise partiu do recorte de pesquisa que se remete diretamente as 

fragilidades e solidezes formativas da pesquisadora, por ser a instituição em que ela se graduou.  

Por esse motivo, já de início havia intenção em contemplar a UFJ. Essa intenção, reforçada pelo 

fato de se tratar de um curso consolidado com mais de 20 anos de existência, que possui 

programas de mestrado e doutorado, e é também a única Licenciatura em Geografia presencial 

na região sudoeste de Goiás, pareceu, no primeiro momento, legitimar tal escolha. Entretanto, 

no desenvolver da pesquisa, surgiram questionamentos quanto à comodidade em relação a essa 

escolha. Logo, entendeu-se que havia necessidade de validá-lo, para além do interesse pessoal 

da pesquisadora e os elementos já descritos. 

 Dessa forma, realizou-se um exercício de identificar como a preocupação com o 

desenvolvimento do Pensamento Geográfico estava inserido no curso de licenciatura em 

Geografia da UFJ. Para essa identificação, considerou-se o que estava documentado no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) do curso. Buscou-se descobrir se havia expresso no referido 

documento a intenção de contemplar o desenvolvimento do Pensamento Geográfico no âmbito 

da licenciatura em Geografia. 

Notou-se que o PPP do curso não contemplava tal aspecto, legitimando, mais uma vez, 

a pertinência do recorte de pesquisa e do lócus de investigação. Uma questão se anunciava: se 

não há institucionalmente a proposição de construir um Pensamento Geográfico com os 

licenciandos, como isso se efetiva na prática formativa docente? Cogitou-se, ainda, a 

possibilidade de ampliar o recorte e apreciar uma amostra com outras universidades, contudo, 

julgou-se que o desenvolvimento da pesquisa exigiria certa proximidade dos sujeitos para 

acompanhamento dos processos cognitivos, descartando-se, portanto, essa ideia.   

No que diz respeito à formulação final do problema a ser perseguido, na mesma lógica 

de partir do recorte de pesquisa e seus sujeitos para pensar o tema, reorientou-se o problema a 

partir das observações durante as aulas de estágio no ano de 2017.   

Em linhas gerais, observou-se que os licenciandos, já nos períodos finais de sua 

formação inicial, embora estivessem sempre dizendo sobre a importância da área, reiteravam a 

ideia de que a Geografia é importante porque “forma cidadãos e sujeitos críticos”. Somando a 
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isso, observou-se indícios de que os licenciandos concluem a formação inicial sem compreender 

a base epistemológica da Geografia e, portanto, sem saber o que é a especificidade da 

Geografia.  

Por isso, eles não conseguem demarcar aspectos da identidade disciplinar geográfica, 

ou seja, adotam um discurso em que atestam a relevância da Geografia, mas não conseguem 

articular o que define a Geografia como área do conhecimento.   

Com base nessa verificação preliminar, levantou-se os seguintes questionamentos: a 

licenciatura em Geografia promove o desenvolvimento do Pensamento Geográfico? A 

construção do conhecimento pelos licenciandos durante a formação inicial está fundamentada 

na base epistemológica da Geografia?   

Sendo assim, a pesquisa balizou-se no seguinte objetivo geral: compreender indícios 

do Pensamento Geográfico na formação de licenciandos em Geografia e sua relação com a 

prática docente. Para isso, estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: a) entender os 

processos de constituição do Pensamento Geográfico no contexto da formação inicial; b) 

verificar se o Pensamento Geográfico estava proposto no PPP do curso; c) investigar a 

percepção dos licenciandos no que tange à ciência geográfica,  à Geografia escolar e à docência 

em Geografia; d) avaliar se os licenciandos analisam fenômenos geograficamente e;  e) analisar 

se os licenciandos abordam  geograficamente os conteúdos em suas práticas de ensino no 

estágio.   

Ressalta-se que todo o percurso de estruturação e reestruturação da pesquisa respondeu 

a própria natureza da abordagem qualitativa, que segundo Pires (2012), é flexível e se adapta 

durante o percurso de seu desenvolvimento. Essa adaptação se justifica pela sua ocupação com 

objetos complexos, pelo uso e combinação de diferentes técnicas de coleta de dados, pela 

competência de descrever aspectos da vida social e pela possibilidade de identificação de fatos 

inesperados.  

Na busca de um caminho investigativo que subsidiasse o alcance dos objetivos 

propostos, e concomitantemente compreendesse a interação estabelecida entre a pesquisadora 

e os sujeitos – que extrapolou em diferentes circunstâncias  o contexto da pesquisa em razão da 

mesma ter atuado como professora desses - julgou-se como opção mais prudente o 

desenvolvimento da pesquisa participante (PP). Essa opção se sustentou principalmente na ideia 

de que por meio desta investigação tanto se pesquisou como, por meio das estratégias 

metodológicas traçadas, participou-se do processo de construção e/ou da tomada de consciência 

dos conhecimentos dos licenciandos. Assim, a pesquisa fundamentada na pesquisa participante 

se deu como uma opção que dialoga com as proposições de Vigotski (2001) quanto ao 
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entendimento de que a ação mediadora pode levar o sujeito a um nível mais elaborado de 

conhecimento e desenvolvimento do pensamento. 

Demo (2008) pontua que a pesquisa participante se compõe de uma atividade integrada 

que combina investigação social, trabalho educacional e ação. Dessa forma, a filiação 

educativa, a ideia de superação dos procedimentos tradicionais de conhecimento, a opção crítica 

e política, a união entre teoria e prática, o envolvimento dos sujeitos da pesquisa, são aspectos 

que caracterizam essa abordagem. A combinação destes elementos, num processo 

interrelacionado, ocasiona estímulo, contudo, também explicitam as dificuldades que uma 

pesquisa nessa modalidade pode enfrentar.  

Na pesquisa participante, a prática investigativa se desenvolve coerente com 

entendimento de que a relação entre sujeitos e pesquisador promove a construção do 

conhecimento. Essa relação resguarda uma dimensão política e implica no desenvolvimento de 

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

realidade.  

No lastro do desenvolvimento desta tese, sabendo que a pesquisa exige uma postura 

dialética, questionou-se, por vezes incontáveis, acerca de sua dimensão política, bem como da 

participação efetiva dos sujeitos. No entanto, aos poucos essas questões foram se tornando mais 

nítidas e afirmando o caráter participante da pesquisa.  

A dimensão política desta tese situa-se, fundamentalmente, na necessidade de 

assegurar que o conhecimento geográfico seja acessado por diferentes grupos e com isso, sob 

o viés do Pensamento Geográfico, contribua para a análise do mundo e para uma intervenção 

crítica e consciente. Sabe-se que há um cenário de constate disputas no qual as ciências 

humanas, e em especial a Geografia, têm perdido credibilidade e espaço na educação básica. 

Assim, ao propor refletir sobre a formação inicial dos professores dessa área, 

destacando as possibilidades de que seus conhecimentos específicos atuem como instrumentos 

de cognição, pretende-se atestar a relevância da Geografia, vituperar qualquer ação que 

questione a sua legitimidade, bem como sua manutenção como disciplina independente do 

currículo escolar da educação básica. Dito de outra forma, no que tange  à dimensão política 

desta tese, ela se substância no interesse de assegurar o lugar da Geografia na educação formal 

dos sujeitos, e, para isso, parte-se de uma análise da formação inicial dos professores a fim de 

promover reflexões que subsidiem a (re)estruturação dos processos formativos dos sujeitos e 

pelos sujeitos.  

A participação dos sujeitos desta pesquisa, em diferentes momentos, pareceu incerta, 

inclusive, porque pareciam não ter consciência esclarecida da problemática diagnosticada pela 
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pesquisadora. Isso reafirmava questionamentos como: os licenciandos possuem consciência da 

especificidade da Geografia? Se sim, o que pensam ser essa especificidade? Por essa razão, 

acredita-se que a participação efetiva dos participantes na reflexão do problema delineado foi 

o aspecto mais desafiador. Pois, por vezes, aparentavam alheios às questões que estavam sendo 

postas.  

Contudo, conforme entendimento de Demo (1995), na experiência educativa da PP a 

extensão e a natureza da participação dos sujeitos, podem variar. Em um cenário ideal, os 

sujeitos participariam do processo inteiro: proposta de pesquisa, coleta de dados, análise, 

planejamento, e intervenção na realidade, contudo, o fato de isso não acontecer nessa amplitude, 

não desfigura o caráter participante da pesquisa.  

 Entende-se, então, que a ação participante dos sujeitos esteve assegurada pelos 

momentos de discussão e debate durante a observação das aulas de estágio II e III, nos quais 

pesquisadora e licenciandos dialogaram ativamente sobre temas formativos, contribuindo para 

reflexões em via de mão dupla. Por último, destaca-se, que após a aplicação de diferentes 

instrumentos, partiu-se das análises suscitadas, no intuito de unir conhecimento e ação, e 

realizou-se uma atividade centrada na mediação, possibilitando que outro pressuposto da 

Pesquisa Participante fosse assegurado: a partilha do conhecimento construído com os sujeitos 

da pesquisa.  

Ainda sobre a pesquisa, foi uma preocupação constante a valorização dos 

procedimentos metodológicos que atribuem cientificidade ao desenvolvimento de uma 

investigação. Buscou-se, portanto, considerar as orientações de Demo (2008) no que diz 

respeito à aproximação das teorias e práticas, refutando o formalismo dos discursos das 

chamadas pesquisas tradicionais – tais como: “entre pesquisador e objeto só pode existir 

relações formais” e  “os fenômenos são realidades objetivas e descritíveis”-  sem que isso, 

significasse privilegiar falas desconexas, mal argumentadas, sem embasamento teórico, 

encobrindo precariedades metodológicas evidentes. 

Na busca dos dados, fazendo jus à natureza qualitativa da pesquisa, que são 

caracteristicamente multi-metodológicas (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER 

2004, p. 163), diferentes técnicas foram utilizadas conforme Sistema Conceitual 1, a seguir. 

Essa situação possibilitou que dados alcançados por instrumentos diferentes atestassem e/ou 

evidenciassem contradições em algumas inferências, indicando, portanto, a necessidade de 

aprofundar as investigações para alcançar uma compreensão mais assertiva da realidade.  

No primeiro momento, realizou-se observações participantes. Acompanhou-se os 

alunos durante a disciplina de estágio supervisionado II, durante os anos de 2017 e 2018. Essa 
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técnica, segundo Marconi e Lakatos (2002), consiste na participação real do pesquisador nas 

tarefas desenvolvidas pelos sujeitos, estuda e participa de maneira concomitante das atividades. 

Dessa forma, a pesquisadora participou ativamente das disciplinas, interagindo nas dinâmicas 

das aulas, discutindo textos e envolvendo-se nas demais ações desenvolvidas sob orientação da 

professora formadora das turmas acompanhadas.  

Sistema Conceitual  1 -  Percurso metodológico da tese 

 

 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2020. 
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Concomitante às observações participantes, desenvolveu-se uma pesquisa das 

literaturas que abordam a discussão sobre Pensamento Geográfico. Essa etapa da pesquisa deu 

origem ao capítulo 1 da tese, assim denominado: Os caminhos da estruturação do Pensamento 

Geográfico. Nessa parte textual buscou-se responder essencialmente: o que qualifica como 

geográfico o pensamento? Dessa forma, refletiu-se sobre suas especificidades e os processos 

cognitivos que perpassam sua constituição. Ressalta-se que os diálogos construídos trouxeram 

compreensões pertinentes que viabilizaram, ao final do capítulo, o delineamento de um sistema 

conceitual, que entende-se ser base mínima para o desenvolvimento do Pensamento Geográfico.  

Para o desenvolvimento do capítulo 2 e 3, avaliou-se, à luz da técnica da análise de 

conteúdo (BARDIN, 1997), os dados levantados por meio de pesquisa documental – realizada 

com o PPP e alguns planos de ensino -, além da observação, questionário, situações-problemas 

e mediação didática.  

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), compõe-se de um conjunto de técnicas 

marcadas por uma grande disparidade de formas cuja aplicação se dá em um campo muito 

vasto: a comunicação. Vale destacar que contempla formas de comunicação oral e escrita, por 

meio de procedimentos sistemáticos e objetivos que podem ser bastante diferentes na descrição 

do conteúdo. Essa técnica sustenta-se no entendimento de que “por detrás do discurso aparente 

geralmente simbólico e polissémico esconde-se um sentido que convém desvendar” (BARDIN, 

1977, p. 14).  

Na análise dos dados, buscou-se respeitar três momentos indicados pelo referido autor:  

1) a pré-análise: que objetivou organizar e  sistematizar  ideias iniciais, traçando  um caminho 

para o desenvolvimento das operações em um plano de análise;  2) a exploração do material: 

resumiu-se na codificação dos dados, subsidiada pelas regras previamente formuladas no plano 

anterior e; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: constituiu-se da 

realização de   inferências e  interpretações - parciais ou não – evidenciando as constatações 

percebidas ao longo da análises.  

Nesse momento, as inferências alcançadas subsidiaram também o surgimento de novos 

questionamentos e demandas teóricas. Vale ressaltar que tentou-se exaurir todas as 

possibilidades de comunicação, levando em conta como o elemento do conteúdo poderia ser 

codificado e contemplado nos temas balizados.  

Dessa forma, ciente do problema delineado, objetivos, referenciais teóricos, e 

procedimentos metodológicos definidos, o segundo capítulo intitulado “O desenvolvimento 

do Pensamento Geográfico no contexto da formação inicial”, a partir da análise do conteúdo 

do PPP, das respostas aos questionários e da análise geográfica feita pelos licenciandos, 



 

 

32 

construiu-se discussões tangenciadas pelo seguinte questionamento: quais indicativos podem 

ser percebidos - por meio dos instrumentos metodológicos adotados – de que há uma construção 

e o desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos licenciados em Geografia da UFJ?  

  Inicialmente, realizou-se uma análise documental que buscou verificar como o 

conteúdo do PPP dialoga com o conceito de Pensamento Geográfico e/ou indícios que 

demarcassem a especificidade da ciência geográfica na análise dos fenômenos.  Segundo Godoy 

(1995), essa técnica por ser uma fonte não-reativa, permite acesso às informações que, no caso 

do PPP, identificaram a perspectiva formativa norteadora do curso por mais de 10 anos. Essa 

técnica foi capaz de contribuir ricamente, embasando as primeiras reflexões sobre a 

Licenciatura em Geografia da UFJ. A escolha desse documento levou em conta a possibilidade 

de acesso e as possíveis contribuições analíticas que poderia oferecer, tendo em conta o 

contexto histórico, econômico e social de sua criação.  

  A partir do que foi conhecido pelo PPP, no intuito de conhecer os sujeitos da pesquisa 

e ampliar o entendimento sobre as possibilidades da constituição do Pensamento Geográfico 

pelos licenciandos, aplicou-se um questionário (apêndice A e B) a 15 sujeitos. Seu uso foi 

definido por ser um instrumento objetivo, cuja vantagem é a possibilidade de alcançar um 

número maior de sujeitos, uma vez que não demanda o acompanhamento individual durante o 

processo de resposta. Assim, as questões contempladas foram pensadas e estruturadas segundo 

orientações de Chizzotti (2009), buscando definir com exatidão o que cada questão almejava 

alcançar. Para isso, cuidou-se no uso da linguagem, extensão das perguntas, expressão das 

ideias, estrutura lógica, e articulação coerente. Vale ressaltar que esse instrumento foi testado, 

ao que se notou a necessidade de reelaboração de algumas questões, supressão de outras, 

igualmente de dividi-lo em duas partes. Dessa forma, ele se estruturou em parte 1 e parte 2, e 

foi aplicado em duas semanas subsequentes. 

Em seguida, aplicou-se, a 12 participantes, o instrumento denominado pela 

pesquisadora de situação-problema, delineado com o objetivo de averiguar quais indícios 

podiam ser identificados de operação com o Pensamento Geográfico na avaliação de fenômenos 

pelos licenciandos. Essa estratégia metodológica se constituiu na apresentação, por meio de 

textos, sobre um fato conhecido previamente pelos licenciandos, com relevância em escala 

local. Após a leitura do material, os sujeitos foram convidados a elaborar, por escrito, uma 

análise geográfica do fato.  

Ao munir-se da discussão construída no capítulo dois, restou-se ainda um último ponto 

a ser esclarecido que vinculava-se à compreensão de como o Pensamento Geográfico poderia 

estar presente nas regências que os alunos fariam durante o estágio. Assim, questionou-se: quais 
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indícios de operação com o Pensamento Geográfico podem ser observados nas práticas de 

ensino dos licenciandos em Geografia?? Este balizou a análise dos dados que subsidiaram o 

desenvolvimento do capítulo 3, intitulado Pensamento Geográfico nas práticas de ensino dos 

licenciandos: indícios e fragilidades.  

Os dados desse capítulo foram levantados via estratégia metodológica centrada na 

mediação. Para tal, partiu-se das proposições de Vigotski (2001), avaliando que pensamento e 

ação podem ser estudados de forma conexa, sem hierarquização de um sobre o outro. Para além 

disso, sustentou-se o entendimento de que a mediação é peça fundamental na construção do 

conhecimento, e, portanto, no processo de desenvolvimento do Pensamento Geográfico.  

Assim, a ação participante nessa fase de investigação das práticas docentes teve 

atividades mais diretas que contemplaram 3 licenciandos. O percurso metodológico adotado 

nesta última etapa da pesquisa dividiu-se em observação participante, observação não 

participante, e mediação, realizadas durante a disciplina de Estágio Supervisionado III, no ano 

de 2019.  

A estrutura dessa disciplina é dividida em dois momentos centrais: preparação inicial 

com discussões teóricas e, posteriormente, vivência e regência dos licenciados na escola campo.  

Assim, as observações participantes foram realizadas na universidade durante as aulas teóricas 

da referida disciplina. Na oportunidade, foi feita uma mediação coletiva destacando a 

importância de a prática de ensino dos professores de Geografia refletirem um Pensamento 

Geográfico, de igual modo se propôs uma estrutura para a construção dos planos de aula e para 

a mediação didática.  

Posteriormente, realizou-se observação não participante. Marconi e Lakatos (2002) 

explicam que nesse modelo o pesquisador observa as atividades desenvolvidas - de maneira 

consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado - sem integrar-se a elas, permanecendo 

de fora. Atua-se em um papel de espectador, presenciando o fato, sem participar dele ou se 

envolver pelas situações.  Durante essa etapa, observou-se e registrou as práticas de ensino dos 

licenciandos no intuito de averiguar se apresentavam operações com o Pensamento Geográfico.  

Após a observação não participante, foi realizada uma segunda mediação, que se deu 

individualmente, em forma de diálogo partindo de questionamentos com o objetivo de verificar 

o nível de consciência dos alunos quanto às práticas de ensino realizadas. Desses 

questionamentos norteadores, à medida que o diálogo desenvolveu-se, outras questões foram 

colocadas, considerando a singularidade da prática de ensino de cada licenciando. Por fim, 

foram feitas, ainda, algumas perguntas problematizadoras, as quais facultou-se as respostas 

segundo interesse do investigado. Para concluir, a fim de inferir sobre possíveis alterações na 
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operação com o Pensamento Geográfico durante a prática de ensino, após a mediação 

individual, retomou-se a observação não participante de mais uma aula de cada licenciando.  

Assim, em um processo dinâmico que se considera fecundo, dentro de suas limitações 

metodológicas, desenvolveu -se a seguinte tese: há uma problemática central que envolve a 

construção do Pensamento Geográfico na formação inicial de professores de Geografia. Esta 

decorre da aprendizagem incipiente dos conhecimentos específicos que subsidiam a 

apropriação da base epistemológica da Geografia como instrumento cognitivo. Portanto, como 

possibilidade de desenvolvimento do Pensamento Geográfico, torna-se fundamental que os 

conhecimentos geográficos estejam articulados em todas as disciplinas formativas da 

Licenciatura conferindo singularidade à Geografia e seu ensino. 
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1 CAMINHOS DA ESTRUTURAÇÃO DO 

PENSAMENTO GEOGRÁFICO 

 

 

 

Nesta tese, parte-se da ideia de que a aprendizagem da Geografia subsidia uma forma 

de pensar e, por isso, preocupa-se em refletir sobre o desenvolvimento desse pensamento, em 

especial, pelos professores de Geografia. Orientando-se por esse entendimento, admite-se que 

a qualificação da formação inicial de professores de Geografia perpassa a construção desse 

pensamento que não se limita a sensibilidade empírica -contemplada em outro domínio4 da 

Geografia – e não se resume aos conhecimentos cotidianos da dimensão espacial, 

encaminhando-se para a compreensão do mundo por meio de perguntas próprias.   

O alcance dessa compreensão de Geografia como uma forma de pensar tem sido 

apontada por diversos autores, tais como: Cavalcanti (2012), Callai (2013), Richter (2010), 

Bento (2013), Girotto (2015) Gonzáles (2015), Miranda (2016), Gomes (2017) e outros.  

Cavalcanti (2012, 2017, 2019) tem sinalizado para essa compreensão, afirmando a 

necessidade de direcionar o ensino para a formação de conceitos, por meio de questionamentos, 

o que implica na preocupação de “ensinar um caminho metodológico de pensar sobre a 

realidade [...] Um modo de pensar que é peculiar, que é específico, que tem sido construído por 

uma área do conhecimento” (CAVALCANTI, 2012, p. 135).  

No mesmo direcionamento, Callai (2013) argumenta que a Geografia escolar deve 

desenvolver um pensamento inerente à especificidade da disciplina, que se substancia no 

conceito de espaço. A autora testifica em seu livro “A formação do profissional da Geografia” 

a necessidade de que o ensino e a formação de professores sejam capazes de constituir uma 

forma específica de ler o mundo, cuja centralidade reside na leitura do espaço.   

 
4 Em uma visão generalizante, é possível pensar a Geografia em três domínios como propõe Gomes 

(2017). O primeiro é o da sensibilidade espacial. Trata-se da capacidade de dirigir os movimentos do 

corpo no espaço. O segundo corresponde uma forma de inteligência espacial que acopla um conjunto 

de saberes que são estabilizados e transmitidos culturalmente. O terceiro se refere a Geografia no âmbito 

científico que desvenda o jogo de forças naturais, a acumulação do trabalho humano e os destinos 

sucessivos dos lugares.  
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Richter (2010), Bento (2013), Girotto (2015)5, assim como a Base Nacional Comum 

Curricular (2018), também consideram que a Geografia contribui com as operações mentais, 

mas chamam essa capacidade intelectual de Raciocínio Geográfico. Richter (2010) afirmou que 

o estudante, após a aprendizagem dos conteúdos geográficos, deve ser capaz de interpretar os 

elementos do cotidiano, da realidade, sob a perspectiva espacial, desenvolvendo assim o 

Raciocínio Geográfico. 

Bento (2013, p. 37) defende a tese de que o objetivo do ensino de Geografia é “formar 

um Raciocínio Geográfico desde uma abordagem espacial, permitindo que os alunos construam 

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

entendimento da produção do espaço pelo homem”.  Em sua perspectiva, o conceito de lugar é 

elemento fundamental desse raciocínio e se constitui, portanto, como contribuição para uma 

mediação didática desejável ao processo de ensino e aprendizagem em Geografia. 

Também teorizando sobre Raciocínio Geográfico, Girotto (2015) afirma que ele pode 

ser concebido como a capacidade de estabelecer relações espaço-temporais entre fenômenos e 

processos, em diferentes escalas geográficas. Por isso, destaca-se a “necessidade que o 

estudante, ao se apropriar dos conceitos, conteúdos, linguagens e ferramentas da Geografia, 

possa construir um Raciocínio Geográfico sobre o mundo em que vive” (GIROTTO, 2015, p. 

82).  

Discorrendo sobre conhecimento geográfico, Gonzáles (2015) explica que é 

necessário que a Geografia se aproprie das ferramentas espaciais disponíveis na atualidade, mas 

sem perder de vista os fundamentos teóricos da ciência de base. Em suas contribuições teóricas, 

o autor (2015) pontua que o Pensamento Geográfico considera as dimensões humanas sociais, 

econômicas, políticas e culturais, sendo que para sua aquisição é necessário compreender um 

conjunto de atributos, a saber: escala, informações geográficas, interação sociedade-meio 

ambiente, paisagem, sistemas territoriais, mudanças globais, desenvolvimento sustentável, 

interdependência e diversidade.  

Outro autor produz na perspectiva de que a Geografia é uma forma de pensar trata-se 

de Gomes (2017). O autor afirma a ideia de que Geografia se constitui como “uma forma 

autônoma de estruturar o pensamento, uma forma original de pensar” (GOMES, 2017, p. 21). 

Neste trânsito, retoma alguns autores pioneiros nas discussões geográficas6 como caminho para 

 
5 Vale ressaltar que apesar dos quatro autores defenderem a terminologia de Raciocínio Geográfico, eles 

não convergem totalmente quanto à compreensão do que é esse Raciocínio Geográfico, como pode ser 

observado nos trabalhos aqui referenciados.   
6 Gomes (2017) parte de autores como Kant, Humboldt e Vidal de La Blache para afirmar que mesmo que cada 

um desses tivesse suas especificidades todos eles trabalhavam diretamente com quadros geográficos.  
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evidenciar que a Geografia, como forma de pensar, baseia-se na estrutura posicional, nas 

relações e organizações do espaço, ou seja, ocupa-se em compreender a ordem espacial por 

meio da constituição de quadros geográficos que são capazes de evidenciar “conexões múltiplas 

pelo jogo de posições, partir da localização para pensar relações, julgar proximidades ou 

distância” (GOMES, 2017, p. 37).  

No ano de 2018, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também   abordou a 

constituição de um Raciocínio Geográfico por parte dos escolares. Segundo o referido 

documento, os alunos da educação básica precisam pensar espacialmente e, a partir disso, 

desenvolver o Raciocínio Geográfico. O texto da base expressa a concepção de que o 

Raciocínio Geográfico é uma maneira de exercitar o Pensamento Espacial, que por sua vez [...] 

está associado ao desenvolvimento intelectual que integra conhecimentos não somente da 

Geografia, mas também de outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura) 

(BRASIL, 2018, p. 357). 

Essas compreensões teóricas, dialogam com o princípio exposto de que a 

aprendizagem da Geografia promove um modo de pensar, capaz de construir sistemas 

explicativos para os fenômenos. No entanto, esse Pensamento Geográfico, no que diz respeito 

aos seus elementos constituintes e caminhos para seu desenvolvimento, ainda é um tema pouco 

abordado que carece atenção.  

Em linhas gerais, observa-se que embora haja uma ampla defesa da Geografia como 

forma de pensar e da necessidade de qualificar a formação inicial alcançando essa dimensão da 

ciência, poucos são os trabalhos que se ocuparam em pensar essa conjuntura, de modo a abordar 

também os desafios que se colocam para conseguir a formação do Pensamento Geográfico pelos 

licenciandos.  

De acordo com Cavalcanti (2019), a explicação sobre o que é o Pensamento 

Geográfico não esteve dentre as preocupações primordiais dos pesquisadores da área de ensino 

em Geografia. Isso sustenta a afirmação anterior de que apesar de muitos estudos fazerem 

alusão ao Pensamento Geográfico, especialmente no Brasil, as discussões teóricas ainda estão 

em processo de estruturação e, por vezes, não dão conta de atestar a identidade Geográfica, tão 

pouco os processos que se desdobram até a constituição do pensamento.  

Em uma busca preliminar em trabalhos de teses, dissertações e artigos publicados em 

periódicos, é possível concluir que uma das fragilidades se refere ao uso de diferentes 

terminologias para designar a Geografia como forma de pensar. Encontrou-se os termos de 

Pensamento Geográfico, Pensamento Espacial, Raciocínio Geográfico, Raciocínio espacial, 

Pensamento geoespacial, ora tratados como sinônimos, ora com significados diferentes.    
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Uma segunda questão verificada está no fato de que as contribuições têm centrado 

principalmente em afirmar a existência da Geografia como forma de pensar, mas não deliberam 

sobre as habilidades desse pensamento constituído e nem se ocupam em teorizar acerca da 

natureza dos processos cognitivos de sua construção.    

Em razão disso, sabendo da relevância de fortalecer pesquisas que considerem a 

formação inicial de professores de Geografia e  a  estruturação do Pensamento Geográfico pelos 

licenciandos, entendeu-se que o ponto de partida para refletir o Pensamento Geográfico na 

formação inicial deve ser a compreensão mais abrangente e cuidadosa do pensamento em si, 

para posteriormente tratar de entendimentos que expressem o que é o Pensamento Geográfico, 

suas especificidades e os processos cognitivos que perpassam sua constituição.  

Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica -conforme Sistema Conceitual 2- 

centrada primordialmente em compreender: o que qualifica como geográfico o pensamento?  

 

Sistema Conceitual  2 - Percurso metodológico capítulo 2. 
 

 
Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2020.  
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Para alcançar uma resposta assertiva a esta questão, outras três subjacentes foram 

construídas: a) como o Pensamento/Raciocínio Geográfico está contemplado na literatura? b) 

Como ocorre o desenvolvimento do pensamento? c) Como ocorre o desenvolvimento do 

Pensamento Geográfico? Para melhor contemplar a discussão   estruturou-se este capítulo em 

três subseções. Na primeira, buscou-se compreender concepções teóricas do Pensamento 

Geográfico. O debate parte das contribuições de Miranda (2016) que identificou, em sua tese 

de doutoramento, diferentes concepções de Pensamento Geográfico, destacando a perspectiva 

espacialista e a cognitivista.  

Na segunda subseção, tendo como horizonte a teoria histórico-cultural, buscou-se 

elencar a natureza dos processos cognitivos que viabilizam a constituição do pensamento em 

sua forma geral. Realizou-se uma reflexão sobre as estruturas genéricas do pensamento, e como 

elas podem ser mobilizadas em favor da formação do Pensamento Geográfico.  

Por fim, na terceira, ponderou-se sobre o desenvolvimento do Pensamento Geográfico 

e os aspectos que são imprescindíveis para identificá-lo. Definiu-se, a partir das construções 

teóricas expressas no capítulo, um sistema conceitual mínimo para a operação com o 

Pensamento Geográfico. 

 

1.1 Bases do Pensamento/ Raciocínio Geográfico  

 

 Como salientado, a Geografia como estruturante de uma forma de pensar é um 

entendimento bastante generalizado na atualidade, porém, há relevantes diferenciações nas 

compreensões desse pensamento, das quais Miranda (2016) destacou a espacialista e a 

cognitivista.  

Segundo Miranda (2016), é a partir de contribuições da área da psicologia ambiental e 

cognitiva que a Geografia e sua aprendizagem passaram a estar vinculadas ao melhoramento 

do pensamento, até então, espacial. Nessa perspectiva, a aprendizagem de Geografia deveria 

proporcionar a capacidade de adquirir e internalizar associações das características do espaço, 

o que permitiria o desenvolvimento espacial do indivíduo. A Geografia, nesse contexto, adentra 

uma concepção estruturalista, que tendo como principal referência teórica os trabalhos de Piaget 

(1956) propõem que a aprendizagem espacial ocorre em estágios sucessivos do 

desenvolvimento do sujeito, iniciando-se com seu nascimento e culminando na adolescência. 

O entendimento descrito, embora venha norteando a construção de currículos no 

contexto ibero-americano, na avaliação de Miranda (2016) não é totalmente apropriada para a 

educação geográfica, pois “ao considerar o espaço “a priori” não considera a relevância da 



 

 

42 

instrução, dos modelos explicativos e da experiência dos indivíduos no desenvolvimento do 

pensamento” (MIRANDA, 2016, p. 32, tradução nossa). Essa avaliação se substancia na 

concepção de que a educação geográfica não objetiva unicamente o desenvolvimento do 

Pensamento Espacial, mas, principalmente, do Pensamento Geográfico que por sua vez não se 

resume ao anterior. Aqui é importante demarcar um primeiro ponto que carece esclarecimento 

quando se fala em Pensamento Geográfico.  

 Na emergência de defender a Geografia como uma ciência capaz de promover o 

desenvolvimento de um pensamento, algumas perspectivas defenderam-no como sinônimo de 

Pensamento Espacial. É a chamada concepção espacialista (MIRANDA, 2016), que se 

caracteriza por entender como homólogo o Pensamento Geográfico e o Pensamento Espacial, 

incluindo habilidades como: “orientação, localização, delimitação de distâncias e áreas, layout 

de conexões, visualização mental de imagens tridimensionais a partir de uma imagem em 2 D 

e representação espacial em diferentes formatos (mapas, gráficos, tabelas, etc.)” (MIRANDA, 

2016, p. 36, tradução nossa).  

 O desenvolvimento do Pensamento Espacial é, sem dúvida, elemento basilar para a 

Geografia que considera a dimensão espacial ao refletir sobre as esferas sociais e ambientais. 

Entretanto, o Pensamento Geográfico não se restringe às habilidades espaciais, por sua vez 

contempladas em diferentes áreas. Logo, cabe realizar uma diferenciação entre esses processos 

mentais, tanto pelas suas especificidades, quanto para reafirmar a identidade disciplinar da 

Geografia.  

 O Pensamento Espacial, de acordo com a interpretação de Miranda (2016), pode ser 

natural, bem como pode ser construído através das mais distintas disciplinas, enquanto o 

Pensamento Geográfico, que permite pensar sobre o espaço, é um processo intelectual que 

ultrapassa a aquisição de informações sensoriais e a observação. Dessa forma, o primeiro pode 

se dá como um processo espontâneo e evolutivo, que não requer propósito deliberado de 

aprender e nem consciência do que se aprendeu, encaixando-se, portanto, nos postulados de 

Piaget.  

Em pesquisa realizada por Eliot e Czarnolewski (2006), discorre-se sobre o uso da 

inteligência espacial em diferentes comportamentos cotidianos, tais como: tentar encontrar seu 

carro em um enorme estacionamento externo, decidir para onde ir depois de sair de um elevador 

ou metrô etc. Nessa abordagem, o Pensamento Espacial é uma dimensão fundamental e 

amplamente difundida na vida cotidiana das pessoas “no sentido de que pode operar em 

qualquer momento em vários níveis da consciência humana e, em combinação com outras 
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funções cognitivas, pode contribuir para o processo de solução de diferentes maneiras para 

diferentes tipos de problemas” (ELIOT e CZARNOLEWSKI, 2006, p. 362, tradução nossa). 

Também visando teorizar sobre as especificidades do Pensamento Espacial, o Conselho 

Nacional de Pesquisa estadunidense (National Research Council - NRC), publicou, em 2006, 

um relatório sobre o tema, intitulado Learning to Think Spatially: GIS as a Support System in 

the K-12 Curriculum7. Em tal documento, afirma-se a configuração de “modo universal de 

pensar, acessível a todos para diferentes graus em diferentes contextos, sendo ele baseado em 

um amálgama construtiva de três elementos: conceitos de espaço, ferramentas de representação 

e processos de raciocínio” (NRC, 2006, p. 03, tradução nossa). Este relatório subsidiou 

diferentes trabalhos como os de Huynh e Sharpe (2013) e Duarte (2016). 

Assim, Huynh e Sharpe (2013) considerando o relatório da NRC (2006), afirmam que 

o Pensamento Espacial trata-se de conhecimentos, habilidades e hábitos mentais conexos ao 

uso de conceitos de espaço, ferramentas de representação e processos de raciocínio que são 

aprendíveis e ensináveis. Segundo esses autores, esse pensamento é fundamental para os 

fundamentos teóricos e práticos da Geografia, e está ligado a maneira como os geógrafos 

exploram padrões e processos de fenômenos na superfície da Terra em uma variedade de 

escalas. Apesar disso, enfatizam que essa forma de pensar também está ligada à outras 

profissões científicas, a exemplo da engenharia.  

Gonzales (2015) faz uma diferenciação entre Pensamento Espacial e Pensamento 

Geográfico em que o primeiro está mais ligado aos processos cognitivos da inteligência espacial 

e o segundo é vinculado a própria disciplina de Geografia. Apesar de diferentes, são 

complementares. O autor pontua que o Pensamento Espacial pode ser apreendido como 

resultado dos processos do conhecimento e conceituação de espaço, por exemplo, o sistema de 

coordenadas, a natureza do espaço tridimensional; da representação do espaço através de 

diferentes projeções, perspectivas, princípios de design gráfico etc. Tais dimensões permitem 

comunicar informações espaciais estruturadas e do raciocínio do espaço, por exemplo: curvas 

de nível/alívio, distância mais próxima em uma linha reta/distância através de uma 

infraestrutura de transportes, áreas de influência etc., elementos usados para explicar as 

informações espaciais e igualmente para a tomada de decisões espaciais. 

 
7 Esse relatório recebeu contribuições de relevantes estudiosos do tema, dentre eles:  Roger M. Downs, Sarah 

Witham Bednarz, Robert A. Bjork, Peter B. Dow, Kenneth E. Foote, J. Freeman Gilbert, Reginald G. Golledge, 

Kim A. Kastens, Gaea Leinhardt, Lynn S. Liben, Marcia C. Linn, John J. Rieser, Gerald M. Stokes, Barbara 

Tversky. 
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Duarte (2016), em sua tese de doutoramento, argumenta que o Pensamento Espacial 

pode ser observado no cotidiano em ações simples, por exemplo: quando decidimos qual é a 

melhor rota entre dois lugares, ou como organizar móveis em um espaço, efetivando-se como 

onipresente. Tal onipresença é explicada pelo autor, que embasando-se também no relatório 

NRC (2006) aponta três contextos geográficos em que o Pensamento Espacial ocorre.  

No primeiro contexto, tem-se as Geografias dos nossos espaços cotidianos. Sob esse 

ângulo, o Pensamento Espacial se manifesta de maneira comum, já que a todo tempo o ser 

humano executa ações em um espaço, por isso, a tentativa de “estacionar um carro, arrumar os 

objetos em uma mesa de jantar, encontrar uma loja em um shopping center ou arrumar as 

compras no armário da despensa” (DUARTE, 2016, p. 120) envolve avaliações que usam 

conceitos básicos do Pensamento Espacial, tais como: localização, distância, direção etc.  

No segundo contexto, que é o dos espaços físicos e sociais, Duarte (2016, p. 121) 

exemplifica o Pensamento Espacial afirmando que “quando vivemos e nos deslocamos 

cotidianamente estamos dentro de uma Geografia do espaço físico e social”. Assim, viver em 

uma casa de palafitas exige atenção ao regime de cheia dos rios ou às variações das marés. Ou 

seja, nesse exemplo evidencia-se um Pensamento Espacial que permeia as dimensões físicas e 

sociais. Segundo o autor, trata-se de situações em que o indivíduo pensa no espaço físico e 

social, a partir de suas demandas.   

Por fim, o terceiro contexto em que o Pensamento Espacial se apresenta é chamado de 

Geografia do espaço intelectual. Constitui-se como o uso do espaço para o entendimento de 

informações abstratas e para organizar o conhecimento. “Quando nós colocamos informações, 

dados ou conhecimento em um contexto espacial, e espacializamos isso, nós somos capazes de 

obter significado da informação através da sua própria organização (SINTON et al., 2013, p. 

23, apud Duarte, 2016, p. 122). São enumerados vários exemplos por Duarte (2016) acerca de 

como se pensa com o espaço, dentre eles destacam-se a elaboração de um mapa conceitual ou 

a leitura de um gráfico que expõe a relação entre variáveis.  

Entende-se que nesse último contexto do Pensamento Espacial é identificável seu elo 

mais forte e indissolúvel com o Pensamento Geográfico, isso porque nele está evidenciado a 

compreensão dos fenômenos a partir de uma situação espacial. Contudo, ainda é importante 

enfatizar que a educação geográfica deve favorecer o desenvolvimento do Pensamento 

Geográfico, o qual é inseparável dos fundamentos epistemológicos dessa ciência, mas perpassa 

necessariamente a constituição do Pensamento Espacial.   

Quando se propõe essa diferenciação aposta-se na relevância de reafirmar a identidade 

do conhecimento geográfico e sua contribuição para o desenvolvimento do pensamento, uma 
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vez que, em todos os autores acima citados, encontramos a indicação de que o Pensamento 

Espacial é inerente à diferentes áreas. Há, portanto, certa pluralidade no desenvolvimento do 

Pensamento Espacial no que diz respeito às áreas que o contemplam. Porém, reafirma-se que 

não se pode desconsiderar que a constituição do Pensamento Espacial se configura como parte 

do processo de construção do Pensamento Geográfico. Assim, “pensar espacialmente e 

aprender a dominar a linguagem cartográfica são, para o nosso campo de interesse, meios 

essenciais para aquele fim e não fins em si mesmos” (DUARTE, 2016, p. 73).  

A distinção entre essas duas formas de pensar é fundamental para reafirmar os 

propósitos da análise geográfica e do projeto formativo dos licenciandos, bem como da 

Geografia Escolar que se almeja alcançar para favorecer o desenvolvimento do Pensamento 

Geográfico. 

A partir dessa explanação, verifica-se que a concepção espacialista de Pensamento 

Geográfico, segundo Miranda (2016) desconsidera a singularidade da Geografia para a análise 

dos fenômenos.  A defesa dessa singularidade aparece em trabalhos referenciados no modelo 

cognitivista, que melhor evidencia a especificidade do Pensamento Geográfico, sendo, 

portanto, a concepção adotada nesta tese.  

No modelo cognitivista, a Geografia é vista como promotora de um conjunto de 

habilidades que constituem o "Pensamento Geográfico” ou “pensamento geoespacial”. Assim, 

tais habilidades desenvolvem “a capacidade de descrever e explicar o funcionamento de um 

território, considerando as dimensões espaciais de um problema social [...] (MIRANDA, 2016, 

p. 36, tradução nossa). Além disso, promovem não apenas a compreensão do espaço, mas, a 

resolução de problemas geoespaciais e o desenvolvimento da consciência espacial.  

Incluso neste modelo está o trabalho de Golledge (2002) que chama as operações mentais 

desenvolvidas por meio da Geografia de Pensamento e Raciocínio Geográfico. Considerando 

ambos termos, ele realiza uma reflexão sobre as contribuições da Geografia, evidenciando que 

a construção do conhecimento geográfico resulta do pensamento e do raciocínio, direcionado 

aos fenômenos naturais e humanos no mundo. Assim, segundo o autor, a Geografia possui 

conceitos fundamentais que permitem a análise de arranjos espaciais incluindo a interação 

homem-ambiente.  

Partindo de uma análise histórica, Golledge (2002) afirma que a Geografia passou por 

relevantes transformações, deslocando a ênfase da forma para o processo. Com isso, 

abandonou-se a pura descrição para o alcance da compreensão, o que facilitou o entendimento 

de associações geográficas, de mudanças de escala, de conexões, dentre outras. Algumas 

transformações relevantes na natureza do conhecimento geográfico foram:  
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1)Reconhecimento da diferença entre as ações de acumular fatos geográficos 

e representar a forma espacial introduzida nestes fatos,  entender os processos 

implicados na compreensão e análise daqueles fatos, produzir a nova 

informação e o conhecimento que não se observa diretamente durante a 

reunião de dados; e 2) O desenvolvimento de teorias espaciais relevantes sobre 

a localização, organização e distribuição de fenômenos geográficos e 

interações espaciais entre os componentes físicos e humanos desses 

fenômenos (GOLLEDGE, 2002. p. 02, tradução nossa).8 

 

Essas transformações ressaltam a relevância da abordagem integradora, que de acordo 

com Golledge (2002) tem um lar natural na Geografia e se coloca como importante 

procedimento na busca do conhecimento geográfico, como caminho de pensamento e raciocínio 

sobre o mundo e os seus habitantes.  

Retomando os estudos do psicólogo Beck (1967), Golledge (2002) pontua que a 

especificidade do Pensamento Geográfico é uma preocupação na ciência há muito tempo. Beck 

(1967) realizou uma análise com o objetivo de identificar o porquê os geógrafos “pensam 

diferentemente” de outros acadêmicos. Apesar de não conseguir responder por completo a tal 

indagação e não exemplificar suas observações, ele verificou que o processo pelo qual os 

geógrafos organizaram os seus pensamentos sobre os dados apresentados foi particular à 

disciplina de Geografia. Em outras palavras, os acadêmicos em Geografia apresentaram uma 

perspectiva que não foi correspondida por nenhuma outra disciplina investigada. Tais 

elementos sustentaram a concepção de que o desenvolvimento da significação espacial 

necessita de uma interpretação integrada que contemple tanto os componentes físicos quanto 

os sociais do mundo.  

A partir da análise desse trabalho, Golledge (2002) evidencia que a Geografia é rica em 

conceitos e estruturas do conhecimento, baseada em modos específicos de pensamento e 

raciocínio. Igualmente destacou a relevância da aquisição do conhecimento geográfico formal 

para o desenvolvimento conceitual, já que ele permite avançar de conceitos geográficos 

primitivos para conceitos geográficos mais elaborados (passar da identificação da localização 

para a compreensão dos arranjos, hierarquias e outros).   

 
8 1. Recognition of the difference between the acts of accumulating geographic facts and representing 

the spatial form embedded in these facts, and understanding the processes involved in understanding 

and analyzing those facts to produce new information and knowledge that is not directly observed during 

data gathering; and 2. The development of spatially relevant theories about the location, arrangement, 

and distribution of geographic phenomena and the spatial interactions among both physical and human 

components of those phenomena (GOLLEDGE, 2002. p. 02).  
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Assim, assentado nos entendimentos descritos, Golledge (2002) se dedicou a refletir 

sobre o que ele chamou de pensamento e Raciocínio Geográfico. Examinando literaturas de 

Geografia publicadas entre 1952 e 2002, o autor elaborou uma lista que pode ser verificada no 

quadro 1, a seguir, sistematizando elementos inerentes ao processo de pensar e raciocinar 

geograficamente.    

Quadro  1 - Elementos inerentes ao processo de pensar e raciocinar geograficamente segundo 

Golledge (2002)   
 

Compreender mudanças de escala; 

Ser capaz de transformar a percepção, representações e imagens de uma dimensão à outra 

e realizar o processo inverso; 

Compreender relações hierárquicas (superordenações e subordinações) e quadros de 

referência (cardeal, relacionado, local, global);  

Compreender problemas de alinhamento espacial; 

Compreender efeitos de distância;  

Compreender associação espacial (positivas e negativas);  

Compreender orientação e direção (p. ex., para frente e para trás; direito e esquerdo; abaixo; 

acima; horizontal e vertical; Norte/Sul/Leste/Oeste);   

Compreender classificação espacial (regionalização);  

Compreender agrupamento e dispersão (tendências de dispersão e centralização);  

Compreender transformações espaciais e difusão espacial;  

Compreender hierarquia não-espacial e espacial; 

Compreender densidades e declínio de densidades (gradientes de densidade; populacional 

em diferentes ambientes culturais); 

Compreender formas espaciais e modelos (geometria e topologia); 

Compreender localizações e lugares; 

Compreender sobreposição e dissolução (agregação e desagregação espacial); 

Compreender aspectos geográficos integrados representados por pontos, redes e regiões; 

Compreender delimitações espaciais (interpolação); 

Compreender proximidade e adjacência (o mais próximo vizinho) e os seus efeitos 

(decadência de distância); 

Reconhecer formas espaciais (como estruturas espaciais de cidades; relacionadas a cortes 

ou seções transversais de blocos-diagrama e imagens tridimensionais). 

Fonte: Golledge, 2002, p. 4 a 6, tradução nossa.   
 

Segundo Golledge (2002), essas são as compreensões fundamentais para a constituição 

de um Pensamento e Raciocínio Geográfico que é capaz de prover uma base para entender o 

que são efeitos espaciais e o porquê de suas ocorrências. Do mesmo modo possibilitam a 
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identificação de modelos de distribuições e de comportamentos espaciais que podem não ser 

óbvios para um observador comum.  

Em trabalho posterior, Golledge apresenta um segundo aporte, elaborado em parceria 

com Marsh e Battersby no ano de 2007. Em evidente preocupação, os autores demarcam o 

caráter geográfico do pensamento, adotando o termo “geoespacial” para “se referir às escalas 

espaciais com as quais os geógrafos tradicionalmente se identificam” (GOLLEDGE, MARSH 

e BATTERSBY, 2007, p. 86). Destacam que o pensamento geoespacial é fundamental na 

facilitação do entendimento de diferentes fenômenos espaciais, indo muito além do raciocínio 

sobre as relações espaciais no mundo físico. Isto é, ele é importante para compreender o mundo 

da vida cotidiana.   

Nessa nova contribuição suscita-se que o processo de entendimento por meio do 

Pensamento Geográfico perpassa a construção de uma estrutura conceitual que segundo os 

autores possibilita o alcance de entendimentos mais abrangentes e complexos sobre aspectos 

como: aculturação, agregação, alterações climáticas, agrupamentos, conectividades, 

desmatamentos, desertificação, difusão, dissolução, generalização, geocognição, globalização, 

interação, interpolação, mapeamento e migração.  

Golledge, Marsh e Battersby (2007) indicam um arcabouço, conforme quadro 2, a 

seguir, dividido em níveis segundo a complexidade dos conceitos dessa base conceitual, e 

afirmam que essa proposta deve ser considerada como uma "base inicial" para a compreensão 

do Pensamento e Raciocínio geoespacial, já que muitos outros estudos se fazem necessários.   

 

Quadro  2 Conceitos geoespaciais e seus níveis segundo Golledge, Marsh e Battersby (2007) 
 

NÍVEL SUBCATEGORIAS 

1 Identidade; 

Localização; 

Magnitude; 

Espaço-tempo 

Identificar objetos por tipo ou categoria; reconhecer 

local de objetos / características; reconhecendo 

diferenças nas quantidades de ocorrências de planos 

diferentes; reconhecimento de difusão temporal sobre 

o espaço e o tempo. 

2 Arranjos;  

Distribuição; 

 Linha; 

 Forma;  

Distância Limite;  

Quadro de referência; 

Sequência 

Reconhecer (planejar) um caminho entre uma origem 

e um destino. Determinar limites espaciais em 

ambientes naturais e construídos. Reconhecer formas 

de associação baseadas no espaço. Compreensão, 

cognição e restrição de estruturas. 

3 Adjacência;  

Ângulo;  

Classificação; 

Reconhecer a proximidade no espaço ou encontrar 

vizinhos mais próximos em uma distribuição. 

Desenvolver linguagem e meios de expressão de 

direção de um local. Criar um esquema para 
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Coordenada;  

Padrão de grade;  

Polígono. 

identificar exclusivamente lugares em espaços. 

Desenvolver um procedimento de referência areal. 

Identificar o arranjo de uma distribuição. Determinar 

áreas com bordas irregulares. 

4 Amortecedor; 

Conectividade; 

Gradiente; 

Perfil; 

Representação; 

Escala. 

Desenvolver uma área estática ou dinâmica em torno 

de um nó. Avaliar o tipo e a completeza das 

interligações entre pontos. Medir a inclinação entre 

duas ocorrências com diferentes elevações. Criar uma 

seção transversal. Criar uma maneira espacializada de 

apresentar dados ou informações. Determinar como a 

mudança é afetada alterando a proporção de 

representações do mundo real. 

5 Associação regional;  

Interpolações;  

Projeção 

cartográfica;  

Espaço subjetivo;  

Realidade virtual 

Medir o grau de similaridade entre distribuições de 

ponto, linha ou área. Determinar o valor de dois ou 

mais locais/base das distribuições locais. Representar 

a superfície da curva em uma folha de papel plana. 

Reconhecer o espaço como geralmente representado 

na memória. Compreender representação de 

ambientes reais ou imaginários. 

Fonte: GOLLEDGE, MARSH e BATTERSBY, 2007, p. 92-94, tradução nossa.  

Elaboração:  Luline S. Carvalho Santos, 2019 

 

Até aqui, pensa-se ter evidenciado que o entendimento cognitivista de Pensamento 

Geográfico se diferencia principalmente por considerar a base conceitual da Geografia para 

uma compreensão mais ampla e complexa do fenômenos. Ainda assim, vê-se relevância em 

apresentar as contribuições de Miranda (2016) que também estão postas nessa perspectiva. Para 

a autora, o Pensamento Geográfico se formula com a construção do conhecimento que requer 

o domínio de conteúdo e habilidades específicas em um processo intencional. Essa forma de 

pensar se materializa, portanto, com qualidades distinguíveis de outros tipos de pensamento, 

configurando-se como um coletivo de habilidades, que permite resolver problemas espaciais 

em um contexto geográfico.  

Na leitura de Miranda (2016), as habilidades de Pensamento Geográfico podem ser 

agrupadas em três dimensões, as quais foram denominadas de meta-habilidades, sendo elas: a) 

integração de informações geoespaciais; b) produção de Pensamento Geográfico e; c) expressão 

do Pensamento Geográfico. Em seguida, apresenta-se, segundo as colocações da autora, como 

cada uma dessas é composta por habilidades particulares e são articuladas entre si. 

A meta-habilidade da Integração da Informação Geoespacial (IIG) compõe-se de duas 

habilidades específicas: georreferenciamento e conceituação geográfica. A habilidade de 

georreferenciamento assenta-se na ideia de que a Geografia lida com a questão “onde”. Isso 

significa dizer que um de seus princípios norteadores é a localização de fenômenos geográficos 
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e processos sociais pelo espaço. Todos os processos a serem analisados geograficamente 

precisam ser localizados e referenciados. Assim, essa habilidade é como uma base para o 

Pensamento Geográfico, e atua como um elo fundamental no desenvolvimento de outras 

habilidades. Responsabiliza-se por fornecer informações básicas de leitura do espaço 

geográfico a ser analisado, e é também elemento fundante no processo de aprendizagem de 

Geografia, já que a análise dessa ciência se caracteriza pelo conteúdo localizado espacial e 

temporalmente. 

A habilidade de conceituação geográfica implica “uma matriz conceitual que sirva como 

insumo para os processos de reestruturação do conhecimento, que se constituem como o 

coração da aprendizagem, uma vez que conhecer Geografia consiste em lidar com um discurso 

conceitualmente organizado” (MIRANDA, 2016, p. 41, tradução nossa). Dessa forma, o 

desenvolvimento do Pensamento Geográfico se deve a um processo de reestruturação e 

construção das redes de conceitos.  

A meta-habilidade na Produção do Pensamento Geográfico (PPG) abrange: orientação 

espacial e localização geográfica, compreensão do espaço geográfico, análise territorial, 

valorização e ação responsável com o espaço geográfico. A orientação espacial é a capacidade 

de colocar um espaço em relação aos outros, o que pode ser feito através do uso de categorias 

de posição relativa. Já a localização geográfica é a capacidade de localizar um ponto, traçar 

trajetórias ou definir áreas em um espaço específico e delimitado por meio do uso de 

coordenadas. A habilidade de localização exige trabalhar com conceitos como distância, 

superfície, modalidade, entre outros.  

No que tange à habilidade de compreensão do espaço geográfico considera-se a 

importância das “dinâmicas espaciais de um determinado território, integrando diversas 

variáveis naturais, social, econômico, político e cultural, dentro de um quadro espacial e 

temporal específico” (MIRANDA, 2016, p. 47, tradução nossa). Existem três níveis de 

progressão dessa habilidade de compreensão, sendo eles: identificação, justaposição e 

interação. No primeiro, identificação, assimila-se apenas os materiais que afetam o processo 

geográfico, sem se preocupar com as relações e interações existentes no quadro temporal e 

espacial específico para o fenômeno em questão. Na justaposição, tem-se a integração das 

partes do fenômeno, não como uma somatória de partes, mas sim numa perspectiva de conexão, 

evidenciando como os vários componentes de fenômenos geográficos estão inter-relacionados 

uns com os outros.  Assim, na interação, o fenômeno geográfico é explicado pela natureza das 

relações estabelecidas entre as partes e o todo ao qual pertencem evidenciando seu status como 

processo e produto histórico. 
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A habilidade de análise territorial corresponde ao processo investigativo, que fazendo 

uso das metodologias geográficas constrói o conhecimento dessa ciência.  Para tal, é necessário 

identificar os padrões geográficos, adquirir ou construir informações, analisá-las e interpretá-

las, tomar decisões e comunicar resultados. Esse processo deve identificar as dimensões 

geoespaciais de um fenômeno bem como discriminar os dados que possuem ou não um caráter 

geoespacial. 

A habilidade de valorização e ação responsável, se refere ao desenvolvimento de 

atitudes de cuidado e responsabilidade com o espaço habitado pelos indivíduos. Assim, é 

entendida como a “capacidade cognitiva de fazer julgamentos sobre as ações próprias e 

externas, individuais e sociais, que são desenvolvidas na interação espacial e sua consideração 

ao tomar as decisões necessárias para a participação social” (MIRANDA, 2016, p. 53, tradução 

nossa).  

Por fim, a meta-habilidade da Expressão Geográfica do Pensamento abrange habilidades 

como representação cartográfica, leitura e escrita de textos geográficos e a produção de outros 

dispositivos gráficos. Está representada pela alfabetização geográfica, que permite a 

mobilização de um conjunto de elementos conceituais e processuais, bem como habilidades de 

pesquisa, leitura e escrita para a solução do problema. Para tal, faz-se uso de conceitos técnicos, 

gramática e múltiplos símbolos próprios da Geografia para comunicar essa ciência e suas 

construções teóricas. A Expressão Geográfica do Pensamento recorre à um modelo 

tridimensional de discurso em que aparecem questões como a estrutura e o uso dos conceitos 

próprios da Geografia, as linhas de raciocínio que o autor elabora para construir significados, e 

ainda o objetivo do gênero geográfico, pois, o texto foi escrito com uma intenção e em um 

contexto específico que interferem diretamente na organização textual feita pelo autor. Essas 

dimensões delineiam as territorialidades das análises que serão aplicadas aos dados disponíveis.  

Em linhas gerais, o modelo da autora foi sistematizado no Sistema  Conceitual 3, 

apresentado abaixo.  
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Sistema Conceitual  3 -  Modelo estrutural do Pensamento Geográfico segundo Miranda (2016) 

 

 

Fonte: Miranda, 2016. 

 

 Os trabalhos citados aqui são relevantes por contribuírem como uma discussão mais 

sólida sobre o que é Pensamento Geográfico e os processos que se desdobram até sua 

constituição. Apesar de refletirem particularidades e de não haver um acordo nas terminologias 

usadas para definir as operações mentais propiciadas pela Geografia (ora aparece como 

pensamento e ora como raciocínio), é possível encontrar nessas pesquisas regularidades e 

similaridades que importam muito à formulação argumentativa desta tese.  

No que se refere à estruturação teórica, alguns elementos parecem unânimes nas 

proposições apresentadas. Chama-se atenção para a relevância dada ao desenvolvimento de 

uma estrutura conceitual da Geografia e à espacialidade do fenômeno (mobilizando aspectos 

como localização, distribuição, escala). Sem dúvida, esses elementos auxiliam na legitimação 

da especificidade Geográfica.   

A partir dessas contribuições identifica-se também algumas lacunas que, para 

aprofundar as reflexões sobre o Pensamento Geográfico, precisam ser preenchidas. Dessa 

forma, na próxima seção busca-se ampliar o debate e propõe-se refletir sobre a adequação dos 
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termos Pensamento e Raciocínio, levando em conta as estruturas genéricas do pensamento e 

suas mobilizações em favor da operação mental centrada nos conhecimentos geográficos.   

 

1.2 Pensar e Raciocinar em Geografia: a natureza dos processos cognitivos  

 

Nesta tese pensou-se que o aprofundamento as reflexões sobre o Pensamento 

Geográfico e construção de um entendimento sobre a adequação dos termos Pensamento e 

Raciocínio perpassa a compreensão das operações mentais do ser humano, ou seja, as 

habilidades genéricas que constituem a mente humana. Por meio disso, acredita-se ser possível 

responder: O que é pensamento? O que é raciocínio? Qual relação existe entre pensamento e 

raciocínio? Ao responder estas questões, espera-se responder a uma quarta indagação: A 

Geografia desenvolve um Pensamento Geográfico ou um Raciocínio Geográfico?  

Na busca de respostas para estas questões, esta pesquisa embasou-se na teoria histórico-

cultural proposta pelo materialista-dialético9 Lev Vigotski.  Assim, os diálogos estabelecidos 

com outros autores tiveram sempre como princípio as ideias centrais propostas nas obras 

Vigotskianas, as quais, partindo do conceito de atividade, afirmam a consideração da totalidade 

para a análise de um fenômeno, e a relação transformadora recíproca e histórica entre homem 

e natureza.  

 Tem-se como base para a discussão o fato de que o pensamento é a característica que 

difere o homem dos demais animais. Como nos explica Vigotski (2010)10, apesar das 

semelhanças existentes entre o comportamento animal e o humano, existe uma diferença de 

princípio entre ambos. Os animais reagem as mudanças do meio com adaptações dos seus 

órgãos e da constituição de seu corpo.  Já o homem, nas mesmas circunstâncias, adapta o meio 

através de suas ações conscientes. Isso porque é capaz de empregar e ampliar a experiência de 

gerações passadas. Dessa forma, o homem, por meio do pensamento, tem a capacidade de 

conceber idealmente algo, antes que esse seja concretizado em seu plano material. 

 Outra autora que contribui para diferenciar a capacidade humana em relação aos demais 

animais é Chauí (2000). Segundo seus estudos, a existência humana como seres racionais e 

capazes de conhecimento abstrato e intelectual se dá em virtude do pensamento. Esse, por sua 

 
9 Em análise das obras de Vigotski, o autor Sigardo (2000) concluiu que ele era materialista dialético, tendo 

evidenciado em seu manuscrito “Concrete human psychology” sua concepção de ciência, considerando que a 

mesma é um produto da atividade humana, vinculada às suas condições de produção. A ciência se torna, portanto, 

a natureza pensada pelo homem, que a modifica e é também modificado por ela, ou seja, o conhecimento é fruto 

do pensamento humano sobre os fenômenos, logo o conhecimento é construído historicamente por um processo 

baseado nas leis da dialética. 
10 Obra publicada originalmente em 1926  
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vez, permite apreender, comparar, separar, analisar, reunir, ordenar, sintetizar, concluir, refletir, 

decifrar, interpretar e interrogar.  

 O pensamento é, portanto, o fator determinante na distinção entre o homem e os demais 

animais. Essa distinção está centrada na sua capacidade de pensar, e com isso de se planejar. 

Contudo, vale destacar que ao nascer, apesar de fazer uso do pensamento, o ser humano ainda 

não tem consciência sobre esse fato. Logo, o desenvolvimento dos fenômenos psíquicos ocorre 

ao longo de sua vida e está ligado às relações estabelecidas com o meio. 

 Vigotski (2000)11 e seus contemporâneos Smirnov et al (1969)12 apresentam a ideia de 

que o pensamento permite ao homem a obtenção do conhecimento por meio de suas vivências, 

e, mais que isso, possibilita que o sujeito faça uso deles posteriormente, adaptando os espaços 

e as situações às suas necessidades. Dessa forma, os processos de desenvolvimento do 

pensamento ocorrem ao longo da vida e se constituem como resultado das relações interpessoais 

que permitem a aquisição de aprendizagens, que ao se internalizarem constituirão as relações 

intrapessoais, permitindo o desenvolvimento e a reestruturação das bases já existentes. Tal 

processo só se torna possível pela mediação de ferramentas e signos.  

 Dados como uma especificidade dos humanos, de acordo com a perspectiva da teoria 

sociocultural, os signos são proporcionados pela cultura. Eles não provocam mudanças diretas 

sobre o mundo material, mas alteram por meio de atividade interna o indivíduo, que 

posteriormente modifica os objetos concretos. O signo é o instrumento que representa um 

determinado objeto, uma realidade vivida e constituída histórica e socialmente, sendo a 

linguagem a maior representante do sistema de signos.  

 Nesse contexto, considera-se que o indivíduo se desenvolve a partir da relação das 

formas naturais do homem com o meio social, processo repleto de signos culturalmente 

transmitidos através da linguagem. Por isso, concorda-se com Smirnov et al (1969) que ratifica 

a relevância das alterações ocorridas no conteúdo do pensamento ao longo dos anos. Os autores 

explicam que apesar do nosso pensamento ser regido pelas mesmas leis fisiológicas e lógicas 

de nossos antepassados, houve uma ampliação e aprofundamento dos conhecimentos sobre as 

leis da natureza e da sociedade, alterando-se os sistemas de operações racionais, mas não as leis 

que regulam as funções cerebrais do pensamento.   

 
11 Obra publicada originalmente em 1934.  
12 A obra Psicologia trata-se de um trabalho que teve como editor chefe Anatoli Smirnov.  O livro está organizado 

em seis seções e vinte capítulos que foram escritos por um grupo de investigadores membros do Instituto de 

Psicologia da Academia de Ciências Pedagógicas da R. S. S. F e da Cátedra de Psicologia da Universidade de 

Moscou. Para esta tese, utilizou-se o capítulo VIII intitulado “O pensamento” que foi construído com as 

contribuições de Smirnov, Menshinskaia, Elkonin, Blagonadezhina, Bozhovich, Zaporoshets e Shemiakin.  
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 Partindo da ideia de que os fenômenos psíquicos estão intimamente vinculados à prática 

cotidiana, Smirnov et al (1969) afirma que os objetos e fenômenos do nosso entorno interferem 

em nosso cérebro na forma de sensações, representações, ideias, sentimentos e desejos. Desse 

modo, o pensamento recebe influências do conhecimento sensorial, contudo, isso não o reduz 

à sensação e à percepção, ambos fenômenos psíquicos subjetivos e imediatos.  

 A sensação e a percepção, assim como o pensamento, constituem-se como processos do 

conhecimento, mas se diferem por serem “resultado da influência da matéria sobre os órgãos 

dos sentidos” (SMIRNOV et al., 1969, p. 95).  Smirnov et al. (1969) elucida que as sensações 

são um reflexo de qualidades isoladas dos objetos (cor, cheiro, calor ou frio), e se constitui 

como a primeira fonte dos conhecimentos do homem acerca do mundo. Já as percepções partem 

das sensações, porém, são representações do conjunto e as relações mútuas dessas qualidades, 

e partir de experiências anteriores se aperfeiçoam. No pensamento, parte-se das sensações e das 

percepções, mas por meio de processos racionais, chega-se a novas conclusões, impossíveis de 

serem percebidas apenas por meio da percepção sensorial. 

 Ao longo da vida humana, o homem se depara com situações que não podem ser 

resolvidas por meio das sensações, das percepções, e das memórias do que percebeu 

anteriormente, ou seja, esses problemas não podem ser solucionados de maneira imediata com 

base nas experiências. Diante desse fato, o ser humano é levado a obter uma resposta ao 

problema em questão, e isso ocorre por meio do pensamento, que através de operações racionais 

irá partir dos conhecimentos prévios adquiridos para mediar a construção de uma solução. 

 Embora o pensamento se coloque como uma operação mental superior, o homem tem 

como ponto de partida para seu desenvolvimento sempre a percepção do particular, ao passo 

que fora disso não pode haver a utilização de leis gerais, pois, a priori, é preciso perceber os 

elementos particulares para depois averiguar o que há de geral neles por meio do pensamento. 

O alcance dessa compreensão intelectual se constitui como generalização do individual que só 

pode ser obtida a partir dos processos racionais do pensamento.  

 As colocações tecidas até aqui demonstram que o pensamento é uma operação mental 

que nos difere dos demais animais e se constitui dia após dia, por meio das relações e práticas 

cotidianas, fazendo uso de processos do conhecimento. Nesse contexto o pensamento abrange 

uma série de outras funções psicológicas para responder as inquietações do homem. Tais 

funções comumente são chamadas de raciocínio. O conjunto desses processos racionais do 

pensamento foram chamados de sistema de operações racionais por Smirnov et al. (1969). 

 Antes de dialogar sobre cada uma dessas operações, vale reafirmar, então, que o 

raciocínio se concretiza em vários atos intelectuais internamente conectados. Assim, quando o 
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indivíduo se depara com um problema, uma realidade, objeto ou fenômeno que lhe interessa 

conhecer, várias funções racionais do pensamento são utilizadas em diferentes níveis. Contudo 

é relevante chamar atenção ao fato de que essas operações racionais só se concretizam 

verdadeiramente em uma relação indissolúvel por meio do pensamento e, portanto, não é 

possível tratar do raciocínio como uma função mental à parte e independente do ato de pensar. 

Smirnov et al. (1969) definem essas funções racionais como: análise e síntese, 

comparação, generalização e classificação, abstração e concreção. Dentre elas, a generalização 

é a operação mais abrangente, porém, só se chega à mesma ao mobilizar as demais.  

A análise e a síntese são inseparáveis em qualquer atividade mental. Ambas são muito 

relevantes, pois todo pensamento é uma função cerebral analítica-sintética que ocorre em 

diferentes graus. Sempre que um objeto ou fenômeno é percebido, algo é representado em 

imagem, ou quando um sujeito pensa de maneira generalizada ocorre a análise e a síntese.  

“A análise é a divisão mental de todas as partes, ou a desagregação mental de algumas 

qualidades e aspectos isolados” (SMIRNOV et al., 1969, p. 236, tradução nossa). Esse processo 

pode acontecer de duas formas em que uma promove a divisão mental das partes que constituem 

o objeto. Uma planta, por exemplo, pode ser pensada considerando suas partes de maneira 

isolada como o caule, raiz, folhas, flores etc. A outra promove a divisão mental dos signos.  

 Para a análise realizada por meio da separação dos signos, pode-se embasar no exemplo 

da “descrição da cor, tamanho e forma das coisas, as particularidades isoladas da conduta ou 

do caráter de uma pessoa [...]” (SMIRNOV ET AL, 1969, p. 237, tradução nossa). O que fica 

evidente é que em ambos os processos analíticos a atividade central é a divisão do todo seja em 

signos ou em partes materiais. Esse processo é que coloca a análise em contraposição e, ao 

mesmo tempo, em sintonia com a síntese.  

 Na operação racional de síntese, inversamente a análise, ocorre a unificação das partes. 

Esse processo mental também pode ocorrer de duas formas, podendo reunir mentalmente partes 

de um todo ou diferentes aspectos e propriedades. O primeiro caso Smirnov et al. (1969) 

exemplifica com a representação mental de animais desconhecidos partindo da descrição de 

suas partes. No segundo caso, de maneira mais abrangente, afirma que corresponde a qualquer 

síntese embasada na descrição de aspectos e qualidades.   

 É relevante chamar atenção para o fato de que análise e síntese, apesar de serem 

processos inversos (separação e unificação), estão ligadas entre si em uma relação complexa. 

Pois, a todo momento o pensamento realiza separações das partes bem como promove a união 

dessas. “Quando lemos, separamos distintas frases, palavras e letras do texto, 

concomitantemente as ligamos umas com as outras: as letras reunimos em palavras, as palavras 
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em orações, as orações em outras partes do texto” (SMIRNOV et al., 1969, p. 237, tradução 

nossa). Opera-se mentalmente de maneira semelhante quando se conta algo que nos aconteceu, 

quando se planeja alguma atividade. Ao mesmo tempo que se isola alguns episódios, eles são 

unidos no pensamento considerando as relações existentes entre si.  

 Podemos trazer esses exemplos para a realidade do trabalho do professor de Geografia. 

Ao tratarmos das manifestações do capitalismo no espaço, por exemplo, há uma gama de partes 

e aspectos que arranjam esse fenômeno. Assim, mais que definições prontas de capitalismo, o 

professor de Geografia carece conhecer as partes que o compõem, bem como compreender o 

todo e, primordialmente, compreender os arranjos espaciais envolvidos em sua estruturação. 

Assim, ao propor tratar um determinado conteúdo, é necessário ter operado mentalmente com 

a análise, e com a síntese sob ele, ou seja, identificar as partes e entender como elas se 

comportam no todo, constituindo-se um fenômeno espacial. Esse entendimento se aplica a 

todos os conteúdos, por meio dos quais objetiva-se construir conceitos.  

 Ainda remontando-se a dimensão da análise, vale ressaltar que ela é parte constituinte e 

indispensável de uma terceira operação racional: a comparação. Isso ocorre porque a 

comparação exige a separação mental de distintas partes ou qualidades para que estas possam 

ser observadas, estabelecendo semelhanças ou diferença entre elas. Contudo, a comparação não 

se reduz à análise, pois ela sempre estabelece uma relação determinada entre os objetos ou entre 

as qualidades destes. Em virtude dessa relação, a comparação acaba exercendo também uma 

operação sintética, por ser capaz de influir na decisão de incluir ou excluir uma parte do todo. 

Por fim, mas não menos importante, a comparação permite que o homem possa se comportar 

da mesma maneira diante de objetos semelhantes e de forma distinta de acordo com a diferença 

que há entre eles. 

 A função racional da comparação permite ao docente, por exemplo, a tomada de decisão 

na seleção de metodologias. Sabendo o conteúdo a ser mediado, o professor de Geografia 

poderá verificar metodologias e compará-las levando em consideração o objetivo da aula. A 

comparação permite que o professor seja capaz de definir semelhanças e aproximações entre os 

conceitos, facilitando também a decisão da sequência de conteúdo a ser abordada.  

 A quarta e quinta função racional é a generalização e a classificação. A generalização, 

de acordo com as explicações de Smirnov et al. (1969), é capaz de separar o que há de geral em 

objetos e fenômenos, porém essa função perpassa necessariamente o processo de comparação 

descrito anteriormente. É na comparação entre objetos e fenômenos que o geral e o particular 

podem ser observados e a partir dela é possível decidir por meio da classificação se eles podem 

ser generalizados em um mesmo grupo.  
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 A generalização pode ter como parâmetro diferentes qualidades ou aspectos de objetos 

parecidos, “mas o mais importante é baseado na separação daqueles que, além de serem gerais 

para certos objetos, são essenciais” (SMIRNOV et al., 1969, p. 239, tradução nossa). Só é 

possível conhecer o geral após classificar o que é particular e diferente entre os objetos e 

fenômenos. Isso reforça o vínculo entre generalização e outras duas operações: abstração e 

concreção. Vale ressaltar que um mesmo objeto pode ser generalizado e compor diferentes 

grupos em virtude dos aspectos que foram considerados. 

 A abstração e a concreção fazem parte do conjunto de operações racionais e estão 

presentes durante a generalização. Abstração e generalização estão ligadas entre si, uma vez 

que “o homem não poderia generalizar se não fizesse caso omisso das diferenças que há entre 

o que generaliza. É impossível unificar mentalmente todas as árvores se não se abstrair as 

diferenças que existem entre elas” (SMIRNOV et al., 1969, p. 239, tradução nossa). 

 Ao separar o que há de geral e ignorar os demais aspectos, opera-se necessariamente 

com a abstração que pode ser compreendida como a capacidade mental de separar os elementos 

particulares de um fenômeno tornando possível a ocorrência da generalização. O oposto disso 

é a concreção, que trata-se de uma operação racional por meio da qual não se ignora 

características particulares existentes no objeto, mas pensa-se sobre elas como um caso 

particular de algo geral. O autor exemplifica:   

 

Quando um aluno é perguntado que tipo de triângulos existem de acordo com 

o tamanho relativo dos lados, ele responde: equilátero, isósceles e escalenos, 

pensa no triângulo que se caracteriza por certas particularidades e que os 

diferencia dos outros triângulos, mas tudo o que os denomina os concebe 

como casos particulares de um grupo mais geral de objetos que estão incluídos 

em qualquer triângulo. [...] a concreção do geral permite compreendê-lo 

melhor, relacionando-o a operação que permite que àquilo que nos é dado na 

experiência sensorial. O triângulo em geral, independente das relações entre 

seus lados, pode ser concebido apenas na experiência imediata de um 

determinado triângulo, para o qual uma relação particular de seus lados é 

característica (SMIRNOV et al., 1969, p. 241, tradução nossa)13 
 

 

 
13 Cuando a un alumno se le pregunta qué clase de triángulos hay según el tamaño relativo de los lados, y él 

contesta: equilátero, isósceles y escaleno, piensa sobre el triángulo que se caracteriza por unas particularidades 

determinadas e que lo diferencia de los otros triángulos, pero todos los que él denomina los concibe como casos 

particulares de un grupo más general de objetos que se incluyen em cualquier triángulo […] La concreción de lo 

general permite comprenderlo mejor relacionándolo con aquello que nos es dado en la experiencia sensorial. El 

triángulo em general, independientemente de las relaciones entre sus lados, se puede concebir solamente en la 

experiencia inmediata de un triángulo determinado, para el cual es característica una relación determinada de sus 

lados (SMIRNOV et al, 1969, p. 241).  
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É pertinente destacar que o conjunto das operações racionais, contemplam e subsidiam 

outras operações, tais como: observação, descrição e memória. Além disso, as operações 

evoluem de acordo com a maturidade do indivíduo e acompanham também as instruções 

intencionais recebidas ao longa da formação. Elas são usadas a todo momento pela mente não 

havendo uma sequência rígida. Com isso, observa-se a relevância do raciocínio para o 

desenvolvimento do pensamento. Nota-se que cada uma das funções descritas está interligada   

de diferentes maneiras à generalização, que, por sua vez, é a operação que conduz à formação 

dos conceitos. Para além dos conceitos, outras ações mentais também são desenvolvidas tendo 

como base esse conjunto, sendo elas o juízo e a conclusão, os quais possibilitam, 

consequentemente, o sujeito realizar intervenções fundamentadas em seu espaço.  

Refletindo sobre a formação do conceito, é relevante considerar que se trata do ato mais 

específico do pensamento, sendo que todos eles se originam de uma generalização e que o 

processo genético de sua formação se desenvolve em “condições idênticas na criança, no 

adolescente e no adulto” (VIGOTSKI, 2000, p. 167).   

Há leis básicas que regem o processo de formação dos conceitos. Esse processo é 

mediado pelos signos, neste caso representado pela palavra. Segundo Vigotski (2000, p. 167), 

o desenvolvimento dos processos que levam a constituição dos conceitos “começa na fase mais 

precoce da infância, mas as funções intelectuais que, numa combinação específica, constituem 

a base psicológica do processo de formação de conceitos amadurecem, configuram-se e se 

desenvolvem somente na puberdade”.  Antes dessa idade, encontramos processos que são 

equivalentes aos conceitos verdadeiros, ou seja, esses exercem função semelhante à dos 

conceitos na solução de problemas.   

Assim, é correto dizer que, desde a infância, desenvolve-se estruturas intelectuais que 

são análogas aos verdadeiros conceitos, ou seja, auxiliam na resolução de problemas. Contudo, 

tais operações ainda não alcançaram o nível de desenvolvimento dos conceitos verdadeiros, são 

embriões em processo de desenvolvimento, ou seja, não há ainda maturidade do pensamento o 

que implica em generalizações que se referem unicamente aos objetos concretos. É na relação 

com o meio que as funções intelectuais se tornam mais complexas, até alcançar o pensamento 

por conceitos.  

Em diálogo com a teoria de Vigotski (2000), é possível inferir que a construção de 

conceitos geográficos, que nesta proposta subsidiam operações mentais para a formação do 

Pensamento Geográfico, inicia-se na infância, por meio do uso das palavras que chegam as 

crianças com significados prontos. Apesar disso, o amadurecimento das funções elementares e 

a formação de conceitos – nesse caso geográficos - necessita também da maturação estrutural e 
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genética. Portanto, durante os primeiros anos de vida, com o desenvolvimento da linguagem, 

inicia-se o longo processo da formação do pensamento conceitual, ou seja, nesse momento o 

referido pensamento está a se desenvolver. Porém, apesar das formas embrionárias das 

atividades intelectuais já se constituírem na criança, são apenas embriões que serão 

desenvolvidos ao logo dos anos e da aquisição da maturidade. No mesmo sentido, o conceito 

não se constitui apenas a partir da primeira significação da palavra.  

Os conceitos são divididos entre cotidianos e científicos, entretanto se constroem 

mutuamente em uma relação conjunta. O processo de maturação dos conceitos foi dividido por 

Vigotski (2000) em três estágios principais: sincrético, complexos e conceito. Em cada estágio, 

tem-se uma estrutura de generalização que, por sua vez, tem também o seu sistema específico 

de operações racionais de pensamento, possíveis para a referida estrutura. Formula-se, 

consequentemente, uma lei informando que em essência tem-se “a unidade da estrutura e da 

função do pensamento, a unidade do conceito e das operações possíveis para ele” (VIGOTSKI, 

2000, p. 379). 

 Entre o pensamento sincrético e o pensamento por complexos, desenvolvem-se os 

chamados conceitos cotidianos, que constroem generalizações a partir do concreto. Os 

conceitos cotidianos, como explica Vigotski (2000), partem das experiências concretas e se 

ascende ao abstrato. Nesse caso, o sujeito opera com os conceitos no seu dia a dia, tem 

consciência do objeto e do que ele representa, mas não do próprio conceito, assim quando 

carece operá-lo, em nível abstrato, ou em uma situação análoga, que exige a arbitrariedade e 

consciência, ela enfrenta dificuldades. 

Por isso, pode-se dizer que já na infância os indivíduos possuem estruturas embrionárias 

que permitem que operem - inconscientemente e sem possuírem uma base teórica 

epistemológica científica - com conceitos geográficos cotidianos que foram elaborados pela 

experiência humana e perpassados culturalmente ao longo dos anos, servindo de instrumento 

para a ação mental dos sujeitos.  

Porém, Vigotski (2000) explica que apenas os conceitos científicos se constituem como 

autênticos. Neles estabelecem-se generalizações a partir das generalizações construídas 

anteriormente. . Sua fraqueza consiste no fato de que o indivíduo muitas vezes não consegue 

operar com ele no concreto.  

Assim, reafirma-se que apesar de ambos aspectos de generalização serem chamados de 

conceitos, o primeiro está vinculado aos objetos concretos, enquanto, no segundo, o indivíduo 

se torna capaz de realizar abstrações a partir das funções superiores. Logo, a constituição dos 

conceitos espontâneos e científicos ocorrem por vias diferentes. Ressalta-se que um não 
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substitui o outro, ao contrário disso estabelecem uma relação dialética, sendo que os científicos 

se apoiam na maturação dos espontâneos para seu desenvolvimento, e ao se constituírem, 

alteram as estruturas estabelecidas anteriormente.  

Considerando que o processo de constituição do pensamento não é linear e perpassa 

diferentes etapas, é correto afirmar que tem-se um conceito quando “uma série de atributos 

abstraídos – um conceito cotidiano - torna a sintetizar-se, e quando a síntese abstrata obtida se 

torna forma basilar de pensamento com o qual o indivíduo percebe e toma conhecimento da 

realidade que o cerca” (VIGOTSKI, 2000, p. 226). Ao direcionar intencionalmente sua atenção 

para os atributos, sintetizá-los e simbolizá-los, surge o verdadeiro conceito científico (abstrato 

e teórico).  

É possível exemplificar que na estrutura de generalização dos conceitos geográficos 

cotidianos o vínculo refere-se aos saberes das vivências. O sujeito generaliza que lugar é um 

local, porque cotidianamente faz-se uso desse conceito para designar locais indiscriminados. 

Tal generalização não está incorreta, mas não passou pelo crivo da formulação teórica que 

mobiliza conhecimentos, averiguando suas especificidades, construções históricas, e 

particularidades. Já nos conceitos científicos, o sujeito necessariamente perpassará pelas 

dimensões conceituais descritas, nesse sentido, o indivíduo se torna capaz de realizar abstrações 

a partir das funções superiores, logo, a constituição dos conceitos cotidianos e científicos 

ocorrem por vias diferentes.  

Nesse processo, a educação formal como promovedora da aprendizagem assume papel 

fundamental, pois tem como principal função levar o indivíduo a tomar consciência e 

arbitrariedade dos conceitos não conscientizados – os cotidianos – elevando-os ao patamar de 

conceitos superiores – científicos - para que se opere com eles frente aos desafios colocados 

pela vida. Com isso, pode-se concluir que aprendizagem e desenvolvimento são elementos 

fundamentais para formação dos conceitos. Sendo que a aprendizagem antecede o 

desenvolvimento, ao passo em que ambos ocorrem sempre uma relação interpessoal que ao ser 

internalizada se torna intrapessoal.  

Sabendo que parte-se da aprendizagem do meio externo para a aquisição do 

desenvolvimento interno e alcance do desenvolvimento dos conceitos verdadeiros, é possível 

afirmar que para a formação inicial de professores de Geografia, a aprendizagem dos 

conhecimentos específicos da Geografia (conceitos, base epistemológica, método da ciência)  é 

o que permitirá que os licenciandos desenvolvam seu pensamento conceitual, operem com 

conceitos geográficos na mediação dos conteúdos e análise dos fenômenos. Para isso, os 

conhecimentos específicos precisam ser considerados em sua totalidade.  
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O conceito, como pode ser verificado em Vigotski (2000), é precedido de uma série de 

outras formas do pensamento que mobilizam as operações racionais. A tomada de consciência 

do conceito só ocorre quando eles existem previamente, ou seja, só se toma consciência de 

conceitos que já se tinham formulados e com os quais já se operava na prática (generalizações 

sincréticas e complexas). Desse modo, Vigotski (2000) enfatiza que esse processo se baseia na 

generalização dos próprios processos psíquicos, redundando em sua apreensão.  

Segundo a teoria de Vigotski (2000, p. 360), “se cada conceito é uma generalização, é 

evidente que a relação entre um conceito e outro é uma relação de generalidade”. Dessa forma, 

é preciso se perguntar: Qual a relação existente entre os conceitos? O autor explica que “a 

própria natureza de cada conceito particular já pressupõe a existência de um determinado 

sistema de conceitos, fora do qual ele não pode existir”.  

Assim, os conceitos existem dentro de um sistema com relações de generalidade sem o 

qual seria impossível qualquer operação intelectual que exigisse a correlação e a constituição 

de uma visão de mundo. Uma série de conceitos podem ter seus significados contemplados por 

um mais abrangente, por exemplo, a rosa pode ser abarcada pelo conceito de flor, e o conceito 

de planta compreende o de flor. Vale ressaltar que uma mesma generalização pode participar 

de mais de um sistema e assumir condições diferentes sendo subordinado em um e superior em 

outra.  

A formação dos conceitos perpassa toda a vida do indivíduo. É  na infância que se  inicia 

suas primeiras elaborações que ocorre de maneira concomitante à mudança de estágios na 

maturidade do indivíduo. A partir disso, surgem-se novas bases para a constituição dos 

conceitos científicos que irão compor um sistema em que há relações de generalidade que são 

vínculos fundamentais. Por isso, todo conceito deve ser considerado em sua relação com os 

demais conceitos pertencentes ao seu sistema.  

Quando os conceitos são alcançados, o pensamento torna-se capaz de elaborar juízos 

embasados objetivamente. Os juízos apresentam o conteúdo dos conceitos por meio de 

enunciações positivas ou negativas. De acordo com Smirnov et al. (1969, p. 242), o juízo tece 

as reflexões acerca das conexões existentes entre um objeto e suas qualidades e assume sempre 

forma verbal. Partindo do mesmo exemplo dado anteriormente - da rosa e da flor - é possível 

exemplificar o que é o juízo. Quando se faz uma enunciação indicando que a rosa é uma flor, 

faz-se na verdade um juízo, que precisou revelar uma relação entre as características da rosa e 

classe de objeto que se denomina pela palavra flor.  

Um juízo nem sempre está devidamente fundamentado, as crianças, por exemplo, 

fundamentam seus juízos apenas no que parece realidade. Por isso, é correto dizer que o grau 
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de fundamentação de um juízo está vinculado ao conhecimento que que subsidia a análise do 

fenômeno a ser pensado. Logo, a formulação de juízos geográficos pressupõe o domínio do 

conhecimento da ciência e a análise de arranjos espaciais.  

Quando o indivíduo parte de um juízo para chegar a outro juízo, tem-se uma conclusão. 

De acordo com Smirnov (1969), as conclusões podem ser alcançadas por meio da dedução e da 

indução, processos mentais fundamentados nas operações racionais descritas e que permitem 

que a partir de algo que já conhecemos possamos alcançar o que ainda não é conhecido. A 

dedução é uma conclusão em que se parte de uma verdade geral para demonstrar que ela se 

aplica a todos os casos particulares iguais.  Realizando um caminho inverso, a indução parte de 

casos particulares iguais nos quais serão buscados os aspectos generalizantes.  

Vigotski (2000) afirma que os conceitos têm um lugar natural nos juízos e conclusões, 

sendo parte fundamental destes. Com isso, compreende-se que há entre esses elementos uma 

relação de dependência ao passo que o conceito como resultado do pensamento “sempre existe 

apenas dentro de uma estrutura genérica de juízo, como parte inalienável dela” (VIGOTSKI, 

2000, p. 235). Considerando as discussões tecidas aqui, acredita-se que é possível elaborar uma 

síntese do desenvolvimento do pensamento conforme Sistema Conceitual 4.  

  

Sistema Conceitual  4 - Desenvolvimento do pensamento em sua forma geral 

 

 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2020 

 

Como pode ser observado no Sistema  conceitual 4, entende-se que a preocupação 

inicial desse capítulo, de alcançar de maneira mais abrangente e cuidadosa a compreensão da 

constituição do pensamento em si, ou seja, a natureza dos processos cognitivos que viabilizam 
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o desenvolvimento do pensamento em sua forma geral (demarcando  O que é pensamento? O 

que é raciocínio?)  pode ser sintetizada da seguinte forma: o pensamento é a capacidade humana 

que difere o homem como animal racional dos demais, ele se desenvolve em um processo que 

considera a maturação genética e as experiências com o meio. Sua estrutura é composta por 

operações racionais que são genéricas a todos os indivíduos e se materializam em várias 

habilidades, como a observação, a descrição, as analogias etc.   

As operações racionais são mobilizadas sempre que o indivíduo está diante de um 

problema. O nível com que essas operações atuam, está condicionado à uma associação de 

questões genéticas e a base de conhecimentos acessados ao longo da vida, sejam eles formais 

ou informais. Dessa forma, elas se constituem como fio condutor para que o pensamento 

alcance sua característica mais singular: a formação dos conceitos.  

Cheptulin (1982) destaca o raciocínio como um condutor para a formação dos conceitos 

verdadeiros, que têm, como cerne do seu desenvolvimento, a transição de uma estrutura de 

generalização a outra, ou seja, a generalização de generalizações culminando o processo na 

formação dos verdadeiros conceitos. Assim, em resumo, as operações racionais atuam na 

promoção da generalização, que segundo o nível de maturidade do indivíduo e em uma relação 

dialética irá desenvolver o pensamento construindo e reconstruindo conceitos. 

Por fim, é importante destacar, ainda, a relação de dependência existente entre 

pensamento e raciocínio, pois as operações racionais não existem fora do pensamento, da 

mesma forma que a constituição dos conceitos verdadeiros não ocorre sem mobilizar o 

raciocínio. Portanto, o raciocínio se constitui como processo indispensável e fundamental para 

a estruturação do pensamento conceitual e para a operação com ele diante dos fenômenos. 

Quando o conceito se forma e o pensamento passa a atuar com ele, o indivíduo se torna capaz 

de formular juízos e conclusões fundamentadas em dados objetivos alcançados pela 

compreensão. De tal maneira, quanto mais amplo o conceito e sua relação com outros sistemas 

maior o grau de objetividade de um juízo. 

O conjunto dessa reflexão permite afirmar que quando se fala de uma operação mental 

vinculada aos conhecimentos geográficos, estamos nos referindo ao pensamento, considerando 

é claro a gama de processos que o compõe, dentre eles o raciocínio. Logo, nesta tese, adotou-

se a terminologia Pensamento Geográfico para designar um modo específico de pensar que 

confere uma identidade à área de Geografia e sua docência. Dito isso, na parte seguinte do texto, 

propõe-se refletir sobre os elementos que qualificam o pensamento como geográfico, 

considerando sua constituição no processo da educação formal.  
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1.3 Constituição do Pensamento Geográfico 

 

Considerando as discussões tecidas até aqui, entende-se que o Pensamento Geográfico 

consiste em compreender os fenômenos a partir dos conceitos e princípios basilares dessa 

ciência, usando os mesmos para estruturar questões e buscar soluções. Ajuíza-se que para a 

constituição dele é necessário assegurar alguns aspectos.  

O primeiro aspecto remete à necessidade da construção sólida dos conceitos dessa 

ciência. Parte-se das proposições vigotskianas e dialoga-se com Smirnov et al. (1969) para 

fundamentar a perspectiva de que a formação dos conceitos se constitui no emprego funcional 

do signo que pressupõe uma nova estrutura às funções elementares. Esse processo passa pela 

busca de soluções de problemas em que os indivíduos mobilizarão as operações racionais do 

pensamento (análise e síntese, comparação, generalização e classificação, abstração e 

concreção), bem como o conjunto de conhecimentos acumulado ao longo da experiência. Nesse 

contexto, o pensamento se torna mais complexo através da (re)construção dos conceitos.  

O acesso a novos conhecimentos, neste caso, específicos da Geografia, bem como a 

ampliação de bases já constituídas transformam as noções em verdadeiros conceitos. Esses 

atuam como instrumentos mentais para análise dos fenômenos numa perspectiva geográfica, 

sendo, portanto, a estrutura basilar do Pensamento Geográfico.  

Portanto, argumenta-se a relevância da aprendizagem dos conhecimentos específicos, 

o que promove o desenvolvimento do pensamento e a operação com conceitos próprios da 

Geografia, possibilitando que se pense geograficamente. 

Conhecendo o processo de formação dos conceitos, é possível entender que os 

indivíduos possuem uma série de generalizações geográficas, que estão se desenvolvendo desde 

a operação sincrética na infância, porém essas generalizações não estão prontas como verdades 

absolutas. Mesmo que, possivelmente, muitos licenciandos já operem com essas generalizações 

geográficas em sua vida prática, elas precisam ser reconstruídas a partir do conhecimento 

teórico específico, sendo necessário, ainda, a tomada de consciência delas. Ressalta-se que é a 

ampliação do conhecimento específico da Geografia que leva o indivíduo, como parte ativa do 

processo, a constituir generalizações mais sólidas que se materializam em um sistema 

conceitual.   

A relevância do conhecimento teórico específico tem sido sinalizada por diferentes 

autores ao longo dos anos como Chauí (2000), Shulman (2005), Libâneo (2008) e Cavalcanti 

(2012). Pensando seu papel na análise dos fenômenos pela ciência, Chauí (2000, p. 198) 

explicita que o conhecimento teórico de uma área dá bases a “explicação, descrição e 
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interpretação geral das causas, formas, modalidades e relações de um campo de objetos, 

conhecidos graças a conhecimentos específicos, próprios à natureza dos objetos investigados”.   

Shulman (2005), Libâneo (2008) e Cavalcanti (2012) contribuem ao pensar sobre esse 

conhecimento e sua relevância na ação docente. Os três autores convergem na proposição de 

que a docência requer conhecimentos que permeiam diferentes dimensões, sendo que a 

dimensão do conhecimento específico é a base mínima para o exercício de ensino-

aprendizagem.  

A cognição do conhecimento específico da Geografia ultrapassa à apreciação 

superficial das teorias geográficas em si, pois contempla a aprendizagem de sua base 

epistemológica e, consequentemente, o desenvolvimento de seus conceitos próprios e domínio 

dos métodos utilizados por ela no desenvolvimento de suas investigações.  

 Nesta tese, demarca-se que no caso da Geografia é preciso cautela quanto a possíveis 

confusões sobre o que lhe é específico. Diz-se isso porque no processo de análise dos fenômenos, 

por vezes, a Geografia recorre a conhecimentos específicos de outras áreas, contudo, a apropriação 

desses não os constituem como geográficos, por isso, precisam ser utilizados sempre em serviço 

de uma análise geográfica.   

Estabelecendo aproximações com os demais autores aqui discutidos, Cheptulin (1982) 

afirma que o desenvolvimento das formas do pensamento vincula-se ao desenvolvimento do 

conhecimento, a sua passagem por certos estágios, à medida que se alcança estágios superiores, 

amplia-se a capacidade de identificar novas relações e ligações. Em razão disso, mesmo quando 

os licenciandos já têm conceitos científicos geográficos formados, como espera-se que tenham 

ao final do ensino médio, do ponto de vista dos conhecimentos específicos, eles ainda têm muito 

a apreender e, consequentemente, desenvolverem no pensamento. Essa aprendizagem é a base 

para a constituição do Pensamento Geográfico.  

Como segundo aspecto a ser considerado, para a constituição do Pensamento 

Geográfico diz respeito à necessidade de que os conceitos geográficos sejam tomados em um 

sistema com relações de equivalência, complementariedade e hierarquia. Para além da 

constituição de conceitos geográficos, de maneira isolada, é preciso considerá-los na totalidade 

a partir de suas relações com demais conceitos geográficos.  

Pensar os conceitos em um sistema permite a teorização de fenômenos e sua leitura a 

partir da especificidade dessa ciência. A concepção de sistema dá sustentação para entender que 

no Pensamento Geográfico tem-se uma conjuntura mínima de conceitos que se correlacionam 

viabilizando um modo próprio dessa ciência de pensar os fenômenos.   
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O terceiro e último aspecto a ser considerado é que a inserção dos conceitos científicos 

em um sistema perpassa por relações de hierarquia (subordinação de uns aos outros). Assim, é 

fato de que todos os conceitos aplicáveis em uma investigação geográfica, apresentará um nível 

de generalidade e uma abrangência de generalização. 

Considerando sistemas de conceitos e a construção da análise do espaço, Golledge, 

Marsh e Battersby (2007) afirmam que os conceitos se dão em uma relação cuja compreensão 

de um depende necessariamente do outro. De tal modo, os autores pontuam, por exemplo, que 

é preciso saber de localização, distribuição, rede e região para compreender distâncias, centros 

e periferias, conexões.   

Pensando no âmbito da Geografia, diferentes conceitos podem ser enumerados para a 

análise de um fenômeno, o que legitima o entendimento representado no Sistema Conceitual 5, 

a seguir:  o Pensamento Geográfico se concretiza a partir da constituição de um sistema de 

conceitos que se amplia e se torna mais consistente à medida que o indivíduo acessa 

conhecimentos específicos e compreende a base  epistemológica de sua ciência (estruturas e 

propósitos da disciplina; princípios da organização conceitual e da investigação geográfica).  

  

Sistema Conceitual  5 - Constituição do Pensamento Geográfico 
 

 
Elaboração.: Luline S. Carvalho Santos, 2019.  

 

Considerando a literatura brasileira sobre as contribuições da Geografia para a leitura 

dos fenômenos, selecionou-se três modelos teóricos que evidenciam a mobilização do 
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pensamento por meio de princípios e sistemas de conceitos geográficos para a compreensão dos 

fatos, referenciados nos seguintes autores: Moreira (2015), Haesbaert (2014) e Ascensão e 

Valadão (2014).  

No primeiro modelo, Moreira (2015)14 indica a Geografia como uma forma de pensar 

e se propõe a refletir sobre sua estrutura conceitual. O referido autor afirma que os seres 

humanos são capazes de captar empiricamente as coisas da realidade por meio dos sentidos, 

após isso, por meio da atuação mental sobre a referida realidade, constrói conceitos que retiram 

o pensamento da dimensão empírica e perceptiva e o leva ao plano intelectual, abstrato em que 

a totalidade é contemplada. Essa mudança de dimensões permite as construções teóricas que 

viabilizam reflexões e leituras de mundo.  

 De maneira sucinta, o autor explica que através do pensamento as vivências empíricas 

são processadas por meio de separações (análise), comparando os fenômenos em relação às 

suas semelhanças e diferenças (comparação), reagrupando-os por meio de níveis de identidade 

(síntese e classificação), e, assim, produzindo conceitos. Esses conceitos passam a embasar as 

interpretações, considerando a totalidade.   

Sendo a Geografia “uma forma de leitura de mundo” (Moreira, 2015, p. 105), entende-

se que essa análise precisa ser feita a partir da construção de conceitos, verificando as 

especificidades dessa ciência, o que para Moreira (2015) necessariamente implica em realizar 

uma análise a partir das categorias15 espaço, paisagem e território, assim como dos princípios 

lógicos de localização, distribuição, extensão, distância, posição e escala.  

Moreira (2015, p. 108) pontua que as categorias são “os conceitos vistos na ação 

prática de transformar os dados da experiência sensível em teoria”. Para ele, na condição de 

ciência social, o estatuto epistemológico da Geografia é o espaço que por sua vez é palco do 

desenvolvimento da história e, mais que isso, é parte fundamental do desenvolvimento da 

sociedade, uma vez que o espaço geográfico é produzido socialmente. Nessa concepção, a 

natureza assume papel de condição concreta da reprodução social.   

Partindo do entendimento descrito, o autor advoga sobre a necessidade de pensar a 

Geografia a partir da formação espacial como conjunto de descrição e análise da formação 

econômico-social. O caminho centra-se no entendimento das leis internas que governam as 

formas e estruturas dos arranjos espaciais, implicando em uma localização-distribuição de 

objetos. Essa compreensão, sendo geográfica, precisa estar centrada nas categorias-chaves da 

 
14 Livro “Pensar e Ser em Geografia”  com a primeira edição da referida obra data de 2007.  
15 Ao longo de sua obra, observou-se que Moreira (2015) não diferencia conceitos de categorias.  
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Geografia descritas anteriormente: espaço – paisagem - território. Embora o autor reconheça 

que ponderar espacialmente sobre um fenômeno implica em descrevê-lo na paisagem e 

posteriormente analisá-lo em termos de território, ele hierarquiza as categorias ao determinar 

que o espaço geográfico exerce primazia sobre as demais.  

Os princípios lógicos para a análise geográfica se constituem como subcategorias do 

espaço, sendo eles: localização, distribuição, extensão, distância, posição e escala. Sendo assim, 

perceber um fenômeno em sua dimensão geográfica perpassa a necessidade de localizá-lo e 

notar a escala de manifestação na paisagem que também possui subcategorias: os arranjos e a 

configuração. 

A paisagem é o ponto de partida para todo conhecimento geográfico, o quadro da 

distribuição do fenômeno ocorre a partir da localização, depois verifica-se a distância das 

localizações dentro da distribuição. A manifestação dessas subcategorias do espaço no território 

implica no surgimento das subcategorias do próprio território, sendo elas: região, lugar e redes. 

Assim, o quadro 3, a seguir, apresenta a totalidade do que o autor intitulou de categorias e 

subcategorias geográficas.  

 

Quadro  3 - Categorias e subcategorias para a análise geográfica 

 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS 

Espaço Localização, distribuição, distância, extensão, posição, 

escala 

Território Região, lugar e rede 

Paisagem Arranjo, configuração 

Fonte: Moreira, 2015.   

 

Em resumo, Moreira (2015) explícita que ver e pensar em Geografia consiste em 

passar da descrição do visível da paisagem à compreensão da estrutura invisível do espaço, o 

que só acontece perpassando a análise do território e seus arranjos  

 Nessa formulação teórica, fica evidente, mais uma vez, a concepção de que a 

Geografia se concretiza em uma forma específica de pensar e ler a configuração espacial. 

Observa-se que o Pensamento Geográfico, segundo os postulados do autor, está estruturado em 

um arcabouço teórico que se efetiva a partir de categorias e princípios lógicos, como citado 

anteriormente. Trata-se, como mencionado por Palácios (2016) 16., de uma visão holística que 

 
16 Essa concepção embasa teórico-metodológico o trabalho de pós-doutoramento do autor. 
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conseguiu abranger elementos essenciais para o desenvolvimento intelectual de uma forma 

específica de pensar.  

Um segundo modelo é o de Haesbaert (2014) que no intuito de problematizar o espaço 

como categoria central da Geografia também elabora um modelo explicativo de análise 

geográfica dos fenômenos, por meio do qual explicita-se os movimentos norteadores para a 

operação com o Pensamento Geográfico a partir de uma sistema de conceitos, que o autor 

denominou de constelação de conceitos.  

 Haesbaert (2014) indica o espaço no sentido mais amplo filosófico como categoria 

central da Geografia, e em seguida esclarece que a categoria seria como “um conceito mais 

amplo”. Assim, o autor baliza o conceito de espaço geográfico como sendo o centro de uma 

constelação de conceitos, da qual fazem parte território, escala/região, lugar e paisagem.  

Partindo de uma metáfora considerada por Haesbaert (2014) demasiadamente simples, 

porém didática, tem-se  

uma espécie de conjunto de planetas girando em torno de um sol, cuja a luz 

seria o espaço – cada astroconceito só existindo  na medida em que 

compusesse o mesmo sistema, devendo o seu movimento e a sua luz à 

categoria central, o espaço – sendo que cada conceito, ele próprio, por meio 

de nova projeção desta luz, iluminaria também outras derivações conceituais 

ou subconceitos (HAESBAERT, 2014,  p. 110). 
 

É com base nesse entendimento que o autor configura a constelação de conceitos como 

pode ser verificado no Sistema Conceitual 6, a seguir:  

 

Sistema Conceitual  6 - Constelação de conceitos segundo Haesbaert (2014) 
 

 
  Fonte: Haesbaert, 2014, p. 114. 
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  Dentro dessa perspectiva, Haesbaert (2014) destaca o conceito de espaço geográfico 

como conceito mais geral que se impõe frente aos demais, envolvendo um nível mais amplo de 

generalização. Logo a seguir, tem-se o conceito de região, por historicamente apresentar uma 

natureza mais genérica. Este é dado ao lado do conceito de Escala, pois, “em seu sentido mais 

geral os processos de regionalização ou de identificação de diferenciações espaciais [...] 

representam uma espécie de recorte escalar do espaço geográfico” (HAESBAERT, 2014, p. 

115). 

O demarcar a relevância da Região para os estudos geográficos, Haesbaert (2014)  

afirma que independente do amplo leque de conceituações em que se situa, este conceito pode 

ser entendido como um instrumento analítico e um recurso metodológico, almejando, a partir 

de dados concretos, “o reconhecimento de coesões ou coerências espaciais [...] capazes de 

manifestar, pelo menos em parte, o efetivo jogo das dinâmicas sociais que se produzem uma 

determinada articulação do espaço”  (HAESBAERT, 2014,  p. 117). 

Em uma sequência hierárquica, Haesbaert (2014) considera os demais conceitos - 

território, lugar, paisagem, (meio) ambiente – como fundamentais, no entanto, menos amplos. 

Desse modo, explica que eles abordam o espaço geográfico (e suas regiões e/ou diferentes 

recortes escalares) em uma ótica espacial, mas focalizando cada um as relações que melhor lhe 

representam. Por exemplo:  

 

[...] quando colocamos nosso foco na ótica espacial das relações sociais  que 

envolvem questões de caráter mais simbólico, cultural, estaremos trabalhando 

com conceitos como “paisagem – que nitidamente, hoje, prioriza o campo das 

“representações – ou como “lugar” [...] que acaba sempre respondendo 

questões que se manifestam em torno dos processos de construção identitária 

(HAESBAERT, 2014,  p. 118).  

 

 

Contudo, Haesbaert (2014) salienta ainda que esses conceitos possuem a sua luz 

fundante nas questões espaciais, por isso, não existem, de forma isolada, envolverão sempre as 

questões espaciais de determinado fenômeno, sejam elas: questões espaciais de relações de 

poder, de relações simbólicas etc.  

Por fim, elenca-se ainda a proposta de Ascensão e Valadão (2014) que apresenta 

contribuições relevantes para compreensão dos elementos estruturadores do que chamam de 

Raciocínio Geográfico. Os autores clarificam que a proposta apresentada se trata de um ponto 

de vista ainda não concluído, mas que buscou resguardar-se em compreensões presentes em 

diferentes textos sobre a Geografia, produzidos desde o século XIX até os dias atuais.  
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  Em suas investigações, Ascensão e Valadão (2014) pontuam que o conhecimento 

geográfico tem sido afirmado não como fim, mas como um meio de favorecer aos alunos 

instrumentos teóricos-conceituais metodológicos para interpretar espacialidades vividas, 

percebidas e concebidas. Ao refletir sobre a ideia de espacialidade e os caminhos para sua 

análise, os autores articulam um sistema de três conceitos fundantes, a saber: Espaço, Tempo e 

Escala, uma estrutura metodológica que contempla a localização, descrição e interpretação, ou 

seja, o conjunto de processos que fazem um fenômeno atuar sobre um dado espaço. Esse 

conjunto é nomeado pelos autores de Raciocínio Geográfico.   

Desta forma, explicando a proposta, Ascensão e Valadão (2014) indicam que o 

conceito de Espaço é base para todo e qualquer estudo, pois é através dele que os fenômenos se 

concretizam; o Tempo atua como indicativo da duração e das condições tecnológicas oferecidas 

quando o fenômeno ocorreu e a Escala revela a abrangência e a relação de fluxo do fenômeno. 

Esses conceitos estruturantes são operados pelo “Tripé Metodológico” da Geografia. Nesse 

contexto, a localização consiste em apontar os atributos do fenômeno e dos outros constituintes 

do espaço em que se materializa. A descrição se dará na distribuição (dispersão/concentração) 

de tais atributos do fenômeno e de seu local de ocorrência. Por fim, a associação da descrição 

e localização possibilita as interpretações dos processos que atuam sobre e a partir do fenômeno, 

produzindo espacialidades conforme pode ser verificado a seguir, no Sistema Conceitual 7.   

 

Sistema Conceitual  7 - Interpretação geográfica segundo Ascensão e Valadão (2014) 
 

 
Elaboração: Le Sann, Valadão e Roque Ascenção (2010/2013). 

Fonte: Ascensão e Valadão (2014).  
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Os autores enfatizam que a proposta acima descrita se estabelece numa relação de 

interdependência e justamente a interação que se estabelece entre esses constituintes possibilita 

a construção de um caminho metodológico para a elucidação da espacialidade de um fenômeno. 

Essas três propostas se distinguem em diferentes pontos, inclusive no nível de 

maturidade no que tange ao desenvolvimento teórico delas. Contudo, respeitando suas 

particularidades, identifica-se alguns aspectos que permitem generalizá-las e apontá-las como 

representantes de um caminho para operação com o Pensamento Geográfico.  

De início, verifica-se que todas elas têm como elemento central a análise dos 

fenômenos a partir do espaço. Para isso, os autores afirmam a relevância de outros conceitos e 

propõem caminhos metodológicos para assegurar a análise geográfica do fenômeno.  

 A mobilização do pensamento a partir de um sistema de conceitos geográficos 

também é um aspecto convergente em todas elas. Verificando as contribuições teóricas 

apresentadas até o momento, entende-se que é possível definir inúmeros sistemas de conceitos, 

contudo, é importante questionar o que faz deles verdadeiros sistemas conceituais geográficos. 

Sendo assim, em sequência, realiza-se um esforço a fim de debater tal questão e apresentar um 

sistema conceitual que julgou-se ser a base para a construção de todos os demais conceitos que 

são escopo para a interpretação dos fenômenos na perspectiva da Geografia.  

 

1.3.1 Pensamento Geográfico: estrutura metodológica e sistema conceitual  

 

Ao longo de sua existência, a Geografia realizou (re)interpretações significativas de 

seus conceitos e em diferentes momentos viu-se emergir novos conceitos na busca de explicar 

a ordem espacial. Logo, parte-se desse fato para ressalvar que não é o objetivo desta tese 

estabelecer um padrão de sistema conceitual geográfico pronto e encerrado. Longe disso, 

entende-se que o sistema conceitual geográfico é construído constantemente, por isso, não se 

trata de uma tentativa de elaborar um sistema finalizado para a ciência. Dessa forma, nesta 

subseção almeja-se apontar, segundo entendimento advogado nesta tese, um sistema conceitual 

fundante para a operação com o Pensamento Geográfico, sem excluir com isso outros sistemas 

que possivelmente considere outros conceitos, mas resguardem em sua análise a questão 

espacial.   

A reflexão sobre o sistema conceitual geográfico exige claramente uma demarcação 

de método. Assim, é importante enfatizar que, possivelmente, a escolha do método influenciará 

nos caminhos e conceitos mobilizados na análise do fenômeno. Essa questão, no entanto, não 
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visa legitimar “todas as pesquisas” como geográficas e ter como justificativa para as 

diferenciações entre elas o método. Até porque, já se pontuou anteriormente que a ciência 

geográfica se preocupa em compreender as relações que se dão no espaço e são mediadas por 

ele, por isso, independentemente do método, essa é uma preocupação que deve estar presente.  

Do ponto de vista materialista dialético empregado nesta pesquisa, a tomada de 

consciência e compreensão de qualquer fenômeno pelo Pensamento Geográfico tem como 

princípio de análise as categorias filosóficas espaço e tempo. Nessa perspectiva, espaço e tempo 

são dadas como fundantes, unem a mutação e a estabilidade de todo fenômeno, e são formas de 

existência da matéria em movimento.   

De acordo com Cheptulin (1982, p. 181), “cada formação material particular, enquanto 

parte do mundo material, possui uma certa extensão e está em correlação, de uma maneira ou 

de outra, com outros objetos e formações materiais particulares que a rodeiam”. Isso significa 

dizer que as formações materiais possuem uma extensão e uma duração existencial que se 

concretizam no espaço e no tempo, assim “qualquer fenômeno é simultaneamente extenso e 

limitado por outras extensões; disposto em ordem, permanece e ao mesmo tempo se modifica” 

(OLIVEIRA, 1996, p. 98).  

Admitindo a relevância de ambas categorias, vale a pena apresentar as colocações de 

Oliveira (1996) ao argumentar que apesar da relação indissolúvel do espaço e tempo ambas 

categorias existem com características específicas. Assim, sem o intuito de reduzi-los a uma 

definição é possível pontuar que 

 

[...] a característica essencial do tempo reside no fato de estabelecer um elo 

entre a forma tempo de ser da matéria e o processo da transformação.  Ainda 

que a passagem da não-existência à existência (e ao contrário) encontre sua 

consolidação espacial, é a referida passagem, como tal, que designa o curso 

do tempo.  O espaço caracteriza a extensão e a estrutura do ser que está 

presente, o tempo caracteriza a duração e a estrutura do próprio processo de 

“adição” constante do ser de sua renovação, das transições entre o ser e o não-

ser.[...] O movimento é a essência do tempo e do espaço. [...] O aspecto 

espacial de todo movimento, de toda variação, isolado do seu aspecto temporal 

(no plano abstrato) significa uma transformação naquilo que se apresenta, a 

parte temporal tomada no seu abstrato, isolada da parte espacial, é a aparição 

de uma coisa e a desaparição de outra, quer dizer, é uma transformação com a 

aparição de algo novo. O tempo está, portanto, relacionado com a 

transformação do vir a ser. Precisamente porque este processo de surgimento 

e desaparecimento não tem lugar num vazio, mas no seu presente, na realidade 

presente, é que o tempo se acha indissoluvelmente ligado ao espaço. As 

transformações temporais encontram sua consolidação nas transformações 

espaciais (OLIVEIRA, 1996, p. 108-109).  
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As colocações de Oliveira (1996) evidenciam a relevância de se compreender os 

fenômenos a partir de ambas categorias, dessa forma, nesta pesquisa compreende-se espaço e 

tempo como dimensões que se colocam como ponto de partida para entender a realidade na 

perspectiva geográfica. Essa compreensão alicerça-se na ideia de um espaço que não se resume 

a palco da história, ou mero receptáculo, mas que simultaneamente é condicionado e condiciona 

os fatos. Esses fatos precisam ser interpretados também a partir de uma lógica temporal, 

permitindo o entendimento das conexões, vínculos e ações sociais que geriram os processos até 

se chegar a realidade presente. Assim, alicerçando-se nessa premissa, advoga-se a existência de 

um sistema conceitual geográfico no qual a questão espacial aparece no centro da análise. 

Contudo, é pertinente enfatizar que ao pensar em um sistema conceitual geográfico, 

ou seja, na relação estabelecida entre unidades explicativas dos fenômenos, tendo como 

princípio a questão espacial, a referência é ao conceito de espaço geográfico e não a categoria 

filosófica espaço. Essa ressalva é importante, ao passo que, de acordo com Gomes (2009), desde 

1970 uma questão se anuncia para a Geografia: “o que funda um discurso geográfico, suas 

condições de validade e sua possível relevância?” (GOMES, 2009, p. 16).  

Gomes (2009) afirma que nos anos de 1950 havia para a ciência geográfica a certeza 

de uma insuficiência e de uma fragilidade nas suas bases teóricas científicas. A partir desse 

período assumiu-se a consciência da necessidade de gerar um campo de discussão. Por 

caminhos diversos, a pergunta a ser respondida por todos foi a seguinte: qual é o objeto de 

estudo da Geografia? A resposta foi de que esse objeto era o espaço. Contudo, notou-se que 

apenas o objeto não solucionaria as aflições que atingiam a Geografia, pois era preciso pensar 

sobre a natureza desse objeto e como deveria ser abordado.  

Dado o contexto histórico descrito, entende-se que o uso indiscriminado do conceito 

espaço pode causar uma confusão teórica caso ele seja tomado em sua amplitude como 

sinônimo de espaço geográfico. Advoga-se, portanto, que as pesquisas em Geografia devem 

sempre demarcar seu campo (espaço geográfico), a fim de que não se perca de vista a 

singularidade dessa ciência, que proporciona a leitura da composição espacial de determinado 

fenômeno a partir da relação existente entre as dimensões social e natural.   

Moreira (2015) chama atenção para o fato de que a noção de espaço geográfico como 

chão da Geografia é um tema que perpassa variados discursos, de todos os tempos da ciência. 

Sendo assim, entende-se, nesta tese, que em um sistema de conceitos geográficos é possível 

afirmar que o espaço geográfico é o conceito dominante, subordinando os demais.  

Atribui-se como função basilar da Geografia a compreensão das relações por meio do 

conceito de espaço geográfico, o que implica dizer que todos os demais conceitos devem total 
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vinculação a ele. Dito de outra forma, seja qual for o fenômeno e o conceito de análise a ser 

aplicado, ele deverá resguardar intensa relação com a ordem espacial. Essa relação assegura 

que o foco da análise seja sempre o arranjo espacial. Porém, como alerta Souza (2016), por 

maior que seja a relevância de um conceito ele nunca dá conta da leitura de um fenômeno 

sozinho, ou seja, ao compreender o espaço geográfico como conceito com maior amplitude de 

generalização, isso não significa que ele seja capaz de subsidiar a análise de um fenômeno sem  

mobilizar os demais conceitos de seu sistema. A operação mental com esse conceito confere 

identidade geográfica à reflexão, mas também acaba por demandar a interpretação a partir de 

outros conceitos importantes para a Geografia. 

O conceito de espaço geográfico tem sido amplamente abordado em diferentes autores, 

pois a dimensão espacial confere a responsabilidade de desenhar as questões a serem realizadas 

para o fenômeno e é, portanto, também o caminho pelo qual nosso pensamento buscará as 

respostas. Sobre o conceito de espaço geográfico partimos das contribuições de Santos (201717) 

e Moreira (2012).  

 Em Santos (2017) o espaço geográfico aparece como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações18 que o constitui como um conceito híbrido. Esse 

entendimento permite, por sua vez, reconhecer o que o autor chamou de categorias analíticas 

da Geografia, tais como: paisagem, configuração territorial, divisão territorial do trabalho, 

espaço produzido, rugosidades e formas-conteúdo, bem como pensar sobre os chamados 

recortes espaciais:  região, lugar, redes e escalas. 

Na proposição de Santos (2017), o sistema de objetos e o sistema de ações não podem 

ser vistos separadamente, assim, vivem uma relação de indissociabilidade em que a ocorrência 

de um depende do outro. Juntos esses sistemas constituem sistemas técnicos. É possível dizer 

que “de um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro, 

 
17 Publicado pela primeira vez em 1996 o exemplar usado para a construção do texto trata-se de da 4° 

edição e 9° reimpressão. 
18 A leitura do livro “A natureza do espaço, permite uma retomada de outras compreensões que foram 

propostas por Santos (2017) que segundo o próprio autor foram base para o aperfeiçoamento da sua 

proposta conceitual de espaço geográfico. Assim, no primeiro momento o espaço é entendido por ele 

como um conjunto de fixos e fluxos. Nessa construção teórica, que pode ser verificada em seu livro 

intitulado “Por uma nova Geografia” que teve sua primeira edição em 1978, o autor fundamenta-se na 

ideia de que os elementos fixos permitem ações que alteram o próprio lugar bem como novos fluxos ou 

a renovação de velhos que recriam e redefinem o lugar. Dessa forma, a ação integrada de fixos e fluxos 

definem a realidade.  
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o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes” 

(SANTOS, 2017, p. 63).   

Os objetos são produtos materiais de uma elaboração social, e responde às condições 

sociais e técnicas de determinado momento. Já as ações resultam de necessidades, primitivas 

ou criadas, que podem ser de diferentes naturezas, por exemplo: materiais, imateriais 

econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas. A ação é algo próprio do homem – seja o 

indivíduo, as empresas ou as instituições - e se dá sempre em um espaço, como um processo 

dotado de um propósito que permite a transformação de um lugar e do próprio indivíduo 

praticante da ação (SANTOS, 2017).  

Dito isso, Santos (2017) advoga para a necessidade de pensar objetos e ações 

conjuntamente, ao passo que uma ação conduz inevitavelmente às funções, que desembocam 

nos objetos (que possuem diferentes níveis de complexidade estrutural e funcional). Em linhas 

gerais, pode-se dizer que a ação define o objeto, que por sua vez não age, porém pode nascer 

predestinado há um certo tipo de ações. Por isso é que se diz que um sistema de objetos é 

correspondente ao sistema de técnicas vigentes que implica em formas de ação compatíveis.  

Uma ação, é sempre uma ação no espaço e o espaço da forma à ação, ou seja, a ação 

sempre se dá sobre o meio e a partir da existência de um objeto e quando exercida se redefine 

e acaba por redefinir também o objeto. Assim, há sempre sobre um sistema de objetos, um 

sistema de ações que o transforma. Para melhor compreensão, faz-se uso das palavras do autor:  

 

[...] um novo sistema de objetos responde ao surgimento de cada novo sistema 

de técnicas. Em cada período, há, também, um novo arranjo de objetos. Em 

realidade, não há apenas novos objetos, novos padrões, mas, igualmente, 

novas formas de ação. Como um lugar se define como um ponto onde se 

reúnem feixes de relações, o novo padrão espacial pode dar-se sem que as 

coisas sejam outras ou mudem de lugar. É que cada padrão espacial não é 

apenas morfológico, mas, também, funcional. Em outras palavras, quando há 

mudança morfológica, junto aos novos objetos, criados para atender a novas 

funções, velhos objetos permanecem e mudam de função (SANTOS, 2017, p. 

96).  

 

Pode-se inferir, a partir da construção teórica de Santos (2017), que a compreensão da 

integração dos sistemas de objetos e ações implica assumir os objetos para além das suas 

formas, considerando as funções que se constituem a partir da ação. Tais objetos são concebidos 

com intencionalidade e finalidades, que perpassam desde sua fabricação à sua localização, isso 

significa que a ordem espacial resultante, em alguma medida, também é intencional.  

Ao propor a relação de indissociabilidade entre objetos e ações, Santos (2017) se volta 

para a questão do espaço geográfico, pontuando que, para os geógrafos, os objetos de análise 
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compreendem a herança da história natural, mas também a ação humana que se materializou 

nos objetos, o que justifica dizer que o tema central da Geografia não são os objetos e as ações 

separadamente como conceitos puros, mas sim tomados em conjunto.  Desse modo, atribui-se 

ao espaço geográfico um caráter de conceito híbrido por trabalhar com a dimensão social e 

material simultaneamente.  

O espaço geográfico é o conjunto dos objetos que se organizam em formas (paisagem) 

de diferentes momentos (passado/presente), mais a vida que o anima. Por isso, se diz que o 

“espaço é um sistema de valores que se transforma permanentemente, [...] a matriz sobre a qual 

novas ações substituem ações passadas” (SANTOS, 2017, p. 104). Esse espaço geográfico é 

híbrido, porque “[...] é formado, de um lado, pelo resultado material acumulado das ações 

humanas através do tempo e, de outro, animado pelas ações atuais que lhe atribuem dinamismo 

e funcionalidade” (SANTOS, 2017, p. 106).    

Em resumo, o espaço geográfico é dado como a integração das formas físicas (objetos) 

e os aspectos sociais (ações). Assim, a análise desse espaço não se dá considerando apenas uma 

das dimensões, ao contrário disso, é preciso levar em conta a dependência entre ambas, capaz 

de influenciar em localizações, distribuições e conexões dos fenômenos. Deve-se considerar, 

portanto, as formas, mas não só isso: também as funções e conteúdos atribuídos a elas através 

da ação movida pelas necessidades sociais.  

Moreira (2015), assim como Santos (2017), compreende o espaço geográfico como 

parte basilar do processo de produção social e enfatiza a necessidade de entender a existência 

da relação entre a organização econômica-social e a organização espacial. Isso permite concluir 

que a Geografia é uma ciência social e, portanto, realiza uma análise espacial com base no 

entendimento dos processos de (re)produção das relações sociais.  

A Geografia, ao fazer do espaço geográfico seu objeto de análise, toma como objetivo 

a compreensão da natureza e das leis do movimento da formação econômico-social por 

intermédio do espaço. Por isso, o espaço geográfico é fundamentalmente um ente social, um 

espaço produzido que ultrapassa a função de suporte e/ou receptáculo. Nele, a natureza19 é uma 

condição concreta para a produção social. Em razão disso, o arranjo espacial se constrói a partir 

de elementos de ordem natural e elementos derivados do trabalho social (MOREIRA, 2015).   

O espaço geográfico possui um caráter social que se explica pelas necessidades 

humanas de ordem física, ou seja, o homem consegue os bens necessários para a sua 

sobrevivência intervindo na natureza, transformando-a e, consequentemente, transformando a 

 
19 Vale reafirmar então a relação homem-meio, na qual apesar da “primeira natureza” não se enquadrar como 

espaço geográfico, o homem não poderia existir sem ela, pois ela integra a base da sociedade humana.   
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si mesmo (MOREIRA, 2015). Dessa forma, considerando o exposto, o autor explica que o 

espaço geográfico deriva de um duplo conjunto de interações, sendo elas: as relações do homem 

com o meio e as relações dos homens com os homens. Tais interações são faces de um mesmo 

processo, que acabam por materializar a formação espacial, por isso, afirma-se que toda a 

análise da formação espacial perpassa a análise do processo de trabalho dentro do processo de 

produção.  

As relações homem-meio e homem/homem são temporais e espaciais, ao passo que 

transformam formas e conteúdos e, portanto, a formação espacial. Nesse sentido, chama-se de 

formação espacial o todo do espaço produzido, ou seja, a formação econômica-social na sua 

expressão espacial. A fim de melhor evidenciar a dependência entre essas duas formações, 

Moreira (2015) afirma que a formação econômico-social e a formação espacial se organizam, 

se estruturam e se originam uma a partir da outra, e, por isso, uma transfere à outra suas leis de 

funcionamento e seus movimentos. Por fim, ao definir o espaço geográfico como síntese 

projetiva das relações mencionadas, indica-se que cabe a Geografia compreender o arranjo 

espacial, representado por uma estrutura de objetos localizados e distribuídos espacialmente.   

As colocações de Moreira (2015) acompanham o entendimento de Santos (2017) no 

que se refere a atribuir a qualificação geográfica ao espaço quando esse levar em conta o espaço 

social, as dinâmicas naturais e seus condicionamentos relativos. Dessa forma, é possível uma 

aproximação entre os autores no que tange ao entendimento de que a totalidade do espaço 

geográfico contempla a natureza e o homem e suas relações que são essencialmente espaciais.  

No mesmo sentido, é possível inferir que o olhar para a relação homem-meio, em uma 

perspectiva espacial, é que assegura a singularidade da Geografia frente aos outros domínios de 

conhecimento.   

Com base nessa discussão, reafirma-se o conceito de espaço geográfico como 

dominante no sistema de conceitos para o Pensamento Geográfico e, por isso, é correto dizer 

que toda a investigação geográfica deve considerar a ordem espacial no que se refere à dimensão 

física (sistema de objetos) e à dimensão social (sistema de ação) do fenômeno. Logo, não cabe 

a investigação geográfica estudar solitariamente fenômenos diversos que ocorrem no espaço, 

sejam eles, geológicos, geomorfológicos, climatológicos, populacionais, sociais etc. Para isso, 

existem ciências específicas que se ocupam dessa tarefa. O Pensamento Geográfico exige que 

tais fenômenos sejam analisados considerando as duas dimensões descritas acima, permitindo, 

portanto, a evidência da identidade da análise geográfica.  

Quando se indica que o espaço geográfico é um conceito superior no sistema que está 

inserido, almeja-se reafirmar sua maior amplitude de generalização, bem como o entendimento 
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de que ele abrange a compreensão dos demais conceitos que compõem o seu sistema. Um 

exemplo claro dessa relação de abrangência de um conceito superior está descrito em Vigotski 

(2000) quando ele indica os conceitos de mesa, cadeira, escrivaninha, sofá e estante como 

subordinados ao de mobília. Nesse exemplo fica claro que a palavra mobília compreende tanto 

a mesa, quanto a cadeira e demais mobílias que fossem acrescentadas a série. Assim, trazendo 

esse exemplo para a Geografia, pode-se dizer que a paisagem, território, lugar, região, redes e 

outros conceitos espaciais que possam vir a compor essa série são compreendidos pelo conceito 

de espaço geográfico.  

Como já destacado anteriormente, ainda que o espaço geográfico atue como conceito 

basilar da Geografia para a realização de uma análise, o pensamento mobiliza muitos outros 

conceitos vinculados ao de maior abrangência. Como nos explica Vigotski (2000), os conceitos 

não existem de maneira isolada. Qualquer operação intelectual pressupõe a mobilização de um 

sistema de conceitos no qual se estabelecem relações complexas e de interdependência. Desse 

modo, a existência particular de determinado conceito pressupõe a existência de um sistema, 

que no caso da Geografia tem como conceito superior o espaço geográfico.  

  Definir o espaço geográfico como conceito dominante do pensamento exige um 

segundo exercício que é o de buscar outros conceitos que são elementares nesse sistema. Isso 

implica em destacar a localização e escala geográfica como dois conceitos fulcrais - que são 

também princípios metodológicos - para a operação com o Pensamento Geográfico. Entende-

se que ambos estruturam uma base metodológica para análise geográfica de um fenômeno, ao 

passo que permitem identificar onde ocorre o fenômeno (localização) – e, consequentemente, a 

sua distribuição pelos diferentes espaços, distâncias e as conexões estabelecidas - e a “extensão 

que lhe dá sentido” (CASTRO, 2014, p. 88) (escala geográfica).  

Gomes (2009) também sinaliza para a relevância da localização na definição da 

natureza, e da constituição do diferencial da Geografia. O autor advoga que a reflexão que a 

Geografia tem a oferecer refere-se à ordem espacial. Assim, a característica dessa ciência no 

estudo dos fenômenos é a análise de uma trama locacional que considera as lógicas e razões 

das distribuições. Essa concepção se assente na ideia de que há um arranjo espacial que é 

coerente e explicativo para a ocorrência de determinados acontecimentos. Assim, o tipo de 

questão a ser feita pela ciência geográfica diante de um fato é sempre quanto a dispersão 

espacial. Há, portanto, “uma análise geográfica quando o centro de nossa questão é a ordem 

espacial” (GOMES, 2009, p. 27).  O autor pontua ainda que  

 



 

 

81 

Se a composição espacial colabora de forma essencial nos fenômenos, a 

análise das posições, das implicações relacionais delas no sistema locacional 

constitui uma dimensão fundamental para a compreensão dos fenômenos. Em 

outras palavras, isso funda um plano de análise autônomo, um verdadeiro 

campo de questões, um domínio epistemológico. Isso significa que ao ignorar 

ou negligenciar esse plano perdemos a oportunidade de desvendar toda uma 

ordem de sentidos e significações fundamentais que constituem os fenômenos 

(GOMES, 2009, p. 28).  

 

Como pode ser observado na fala do autor, o complexo sistema de posições e de 

localização deve ser valorizado na análise geográfica. Em trabalho recente, Gomes (2017) 

conceitua a ideia de quadros geográficos como caminhos para percepção de conectividades em 

múltiplas variáveis, revelando o desconhecido por meio da análise das formas e das 

composições. Nesse trabalho o autor reafirma o papel da Geografia no entendimento do jogo 

de posições, a partir da localização para pensar relações, julgar proximidades ou distâncias. 

Moreira (2012), considerando as contribuições de Brunhes (1962), afirma que a 

localização é o ponto de partida para que a leitura de um fenômeno seja feita na perspectiva 

geográfica, pois, sem a localização, não há fenômeno geográfico. Porém, para que exista 

especificidade geográfica, a localização precisa ser compreendida em sua permanente interação 

com outras localizações, por isso, diz-se que ela se torna relevante ao ser percebida por meio 

da distribuição. Nesse sentido, a distribuição significa o “arranjo formado pelas interações e 

estado posicional das localizações” (MOREIRA, 2012, p. 83). O par localização-distribuição 

passa por uma metamorfose em que uma qualifica a outra, tal como elucida o autor: 

 

[...] tudo começa na localização. Em seguida, vista na sua repartição, a 

localização se multiplica para formar a distribuição. E localização e 

distribuição passam a mover-se como um par categorial diante do movimento 

do olhar recíproco. [...] Vista do andar da distribuição, a localização muda de 

natureza qualitativa, cada localização virando uma localização posicional 

relativamente à posição umas das outras dentro do tabuleiro da distribuição. 

E, vista do andar da localização posicional, a distribuição muda de natureza 

qualitativa igualmente, tornando-se um sistema de arranjo, um todo definido 

como uma estrutura de pontuações. O que era localização-distribuição, torna-

se pois, posição-arranjo. Olhada agora do andar do arranjo, a localização 

posicional de novo muda qualitativamente; o quadro das posições vira uma 

situação. E, olhada do andar da situação, o arranjo, por sua vez, torna-se um 

sítio. O par posição-arranjo muda agora para o par situação sítio. Olhado, por 

fim, do andar do sítio, a situação vira uma configuração espacial. E, olhado da 

configuração espacial, o sítio torna-se uma escala. [...] Assim, o par situação-

sítio vira o par configuração-escala (MOREIRA, 2012, p. 83 e 84).  
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Ao se chegar na discussão sobre escala20, é preciso considerar as orientações de 

Melazzo e Castro (2007) no que tange ao cuidado de não tomar emprestada a noção de escala 

cartográfica como geográfica, uma vez que são diferentes, e isso implicaria em adotar uma 

visão de espaço a priori em seu sentido geométrico. A escala recebe um tratamento conceitual 

específico na Geografia, sendo um recurso para a leitura dos processos espaciais em sua 

amplitude.  

A escala geográfica como recurso fundante para a operação com o Pensamento 

Geográfico não emprega o mesmo significado que o conceito de escala cartográfica, ou seja, 

está para além da medida matemática. Moreira (2012) explica que a escala geográfica nasce de 

um quadro composto por níveis que se entrecruzam. Ela se constitui como um plano vertical 

que compreende a sobreposição dos planos horizontais da extensão e da distância. Logo, a 

escala não pode ser pensada fora da localização, sendo além de um conceito, um princípio 

metodológico que propícia considerar determinado fenômeno, a partir do recorte que lhe dá 

sentido e permite verificar a abrangência e conexões espaciais do fenômeno observado.  

Em Castro (2014), a escala geográfica compreende tomar o fenômeno em sua extensão 

espacial, sopesando a melhor medida para a sua análise e, portanto, os recortes significativos 

para a investigação. Assim, tratando-a numa perspectiva conceitual, Castro (2014) pontua que 

a escala geográfica permite refletir sobre a polimorfia do espaço e as relações escalares que se 

inserem na análise dele.   

Desta forma, entende-se, neste trabalho, que a constituição do Pensamento Geográfico 

perpassa necessariamente a construção do conceito de espaço geográfico, o qual mobiliza como 

princípios metodológicos, os conceitos de localização e escala, ou seja, a operação com esse 

modo de pensar na análise dos fenômenos implica em localizar o fato - ou objeto a ser analisado 

- e delimitar sua extensão espacial e de análise.   

Vale ressaltar que o processo de localização e definição da escala que o fenômeno será 

estudado por si só não dá conta de prover uma leitura geográfica, porém ele abre o caminho 

para que o sujeito que detém o conhecimento inicie processos mentais que o levem a construir 

dúvidas geograficamente pertinentes, elaborando suas primeiras análises. Tal processo 

pressupõe mobilizar outros conceitos geográficos para a compreensão mais aprofundada do 

evento observado (o conceito de paisagem, lugar, território e/ou outros conceitos que 

resguardam em seu gene uma relação espacial).  

 
20 A escala geográfica é tomada nessa tese, segundo a percepção de Haesbaert (2014) que a coloca ao 

lado do conceito de região, isso porque, os processos de regionalização ou de identificação de 

diferenciações espaciais representam uma espécie de recorte escalar do espaço geográfico.  
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Considerando então os elementos apresentados nesta seção, entende-se que o 

Pensamento Geográfico está organizado a partir de um sistema conceitual, conforme será 

apresentado no Sistema Conceitual 8. Não é objetivo desta tese construir uma ideia de sistema 

encerrado. Os conceitos balizados (espaço geográfico, localização e escala) são pilares de 

fundamentação da análise geográfica, mas se desdobram em outros, por exemplo: território, 

paisagem e lugar21. Respeitando as relações de hierarquia, cabe destacar que, para além dos 

exemplos citados, podem derivar outros conceitos. Assim, em um processo dinâmico, o sistema 

conceitual geográfico encontra-se em constante (re)elaboração. Sem que isso signifique perder 

de vista sua relação com o espaço geográfico.  

 

 

Sistema Conceitual  8 - Sistema conceitual geográfico  
 

 
Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019 

Em resumo, o sistema conceitual acima almeja demarcar a relevância de ter as 

categorias filosóficas espaço e tempo como ponto de partida para compreender o espaço 

geográfico numa perspectiva materialista dialética, tomando como princípio analítico a 

localização e a escala geográfica do fato, para que então seja possível mobilizar outros conceitos 

sem perder de vista que as indagações a serem feitas diante de um fenômeno devem estar 

situadas na questão espacial. 

Retomando ao Sistema Conceitual 4 (p. 60)  e associando-a com os sistemas  

conceituais 5 (p. 64) e 8 (p. 80)  é possível elaborar uma síntese do Pensamento Geográfico que 

 
21 A sinalização destes se justifica por serem reconhecidos por número expressivo de autores - 

que têm elaborado pesquisas com qualidade – como importantes ferramentas teóricas na 

explicação dos fenômenos a partir da questão espacial. 
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pode ser observado no Sistema Conceitual 9, a seguir. Vale ressaltar que a sistematização 

apresentada não pretende definir um modelo enrijecido, mas pretende indicar o processo de 

desenvolvimento do pensamento em sua forma mais geral, considerando, para tal, o papel do 

raciocínio. Pretende igualmente sinalizar uma estrutura mínima para a constituição do 

Pensamento Geográfico. 

 

 

Sistema Conceitual  9 - Estruturação do Pensamento Geográfico 

 

 
Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019 

 

Por meio dessa síntese, busca-se expressar o entendimento de que a análise de fatos 

por meio do Pensamento Geográfico pode ser explicada da seguinte maneira: o sujeito ao 

aprender o conhecimento geográfico mobiliza as estruturas do pensamento e desenvolve um 

sistema de conceitos próprios dessa ciência. Essa construção ocorre em um movimento 

dialético, no qual os conhecimentos pré-existentes são reconstruídos, bem como o próprio 

sistema conceitual, só que de forma mais abrangente. 

Vale lembrar que o ato de pensar envolve as operações racionais, logo, na leitura 

geográfica, aplica-se a função psicológica analítica-sintética ao  realizar a divisão mental dos 

signos e, posteriormente, a unificação das partes considerando as relações existentes entre si; a 

comparação ao estabelecer semelhanças ou diferença com outros fatos por meio da 
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observação; a generalização e a classificação para verificar os aspectos gerais (essenciais) e 

particulares de um fato e, a partir disso, classificá-los como pertencentes ou não a um grupo ou 

subgrupo segundo as semelhanças e diferenças identificadas e descritas. Porém, todas essas 

capacidades não são exclusivas da Geografia, pois essas são operações genéricas do 

pensamento. Desse modo, o que atribui identidade geográfica ao pensamento é fazer o uso 

dessas operações para indagar o fenômeno por meio de uma base conceitual geográfica que tem 

no espaço geográfico seu pilar central.  

Quanto maior o nível de elaboração do sistema de conceitos geográficos - que ocorre 

a partir da ampliação da base epistemológica da Geografia  - maior será também a probabilidade 

de que a partir dele os indivíduos compreendam as dinâmicas de (re)constituição, 

(re)estruturação, (re)organização e manutenção de determinados fenômenos espaciais. 

Ao operar com o Pensamento Geográfico, segundo a estrutura descrita no sistema 

conceitual 9 (p. 82), o indivíduo compreende o espaço geográfico e se torna apto a analisar os 

fenômenos geograficamente e a propor ações. Smirnov et al. (1969) afirma que compreender 

permite, inicialmente, descobrir o que é o fenômeno. A partir disso, possibilita o entendimento 

da causa e consequências do fenômeno, a verificação de seu sistema de relações de causa e 

efeito, a origem e o processo de desenvolvimento do fenômeno, as relações essenciais e 

regulares dos objetos da realidade.  

A compreensão, segundo elucida Smirnov et al. (1969), consiste então em esclarecer 

os fundamentos lógicos, questionando: por que e como isso aconteceu? Por que e de que tal 

coisa é feita? Assim, a compreensão exige o entendimento da estrutura do fenômeno, de que 

partes ele é composto, como cada uma das partes age e todas elas entre si. De acordo com o 

autor, a compreensão é o entendimento de todos os tipos de mecanismos que estruturam um 

organismo e sua atividade. Dessa forma, advoga-se que a compreensão se torna geográfica 

quando ela se dá pela via do Pensamento Geográfico e constrói indagações específicas como as 

indicadas por Cavalcanti (2019): Onde? Por que aí?  

Portanto, o Pensamento Geográfico não se trata de um estatuto pronto e acabado para 

pensar um objeto geográfico específico que pode ser ensinado. Tem-se, na verdade, um 

movimento processual que mobiliza conceitos próprios dessa ciência – que se compreendem 

pelo espaço geográfico -  para pensar os diversos fenômenos que se materializam na interação 

entre a ação humana e a natureza, e, consequentemente, se localizam, se distribuem e se 

conectam segundo uma lógica espacial, dando origem a um arranjo em que verificamos 

diferentes recortes, usos, agrupamentos, relações de poder, de identidade e outros.  
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No que se refere  à formação inicial docente em Geografia, a  ideia não é ensinar que 

o espaço é o objeto geográfico, mas sim construir, com os futuros professores, uma base 

epistemológica que sustente uma forma intelectual de pensar um fenômeno, tendo como objeto 

de pensamento um sistema conceitual sustentado nas generalizações do espaço geográfico.  

Entende-se que a relevância da construção do Pensamento Geográfico está no fato de 

que ele confere identidade e utilidade singular docência em Geografia. É por meio desse 

pensamento, construído continuamente, que se torna possível responder o que identifica a 

Geografia como disciplina. Ressalta-se ainda de desenvolvê-lo na formação inicial em 

Geografia constitui-se como um caminho para torná-lo acessível para a sociedade, pois, como 

pontua Cavalcanti (2019), o desenvolvimento desse pensamento pelos professores de Geografia 

é o meio de promover o acesso a essa forma de pensar pelos alunos escolares.  

Considerando a discussão construída nesta parte textual, no próximo capítulo, faz-se 

um esforço para averiguar quais indicativos podem ser percebidos -por meio dos instrumentos 

metodológicos adotados nesta pesquisa – de que há uma construção e o desenvolvimento do 

Pensamento Geográfico pelos futuros professores de Geografia da UFJ. 
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2 DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO 

GEOGRÁFICO NO CONTEXTO DA 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

 

 

 

 A profissão docente em Geografia é compreendida nesta tese na perspectiva adotada 

por Imbernón (2016, p. 111): a docência como uma atividade de trabalho, por meio da qual o 

profissional emite juízos e toma decisões mediante circunstâncias sociais, políticas e 

econômicas, demandando uma formação específica. Assim, apoia-se no entendimento de que o 

núcleo da atuação do professor é o ato de ensinar. Esse, por sua vez, possui como objetivo 

central a aprendizagem, que estabelece relações diretas com o processo de desenvolvimento 

social, afetivo e cognitivo do aluno.  

Concorda-se com Khaoule (2012) na ponderação de que a aprendizagem do aluno não 

pode se resumir a recepção de informações desconectadas do cotidiano. Nessa mesma lógica, 

Cavalcanti (2013) propõe que o ensino escolar é uma prática social que irá contribuir para a 

inserção do aluno na vida em sociedade, tratando-se de uma atividade complexa, preocupada 

em ajudar no projeto de desenvolvimento do pensamento do sujeito.  

 A partir deste horizonte interpretativo, a atividade de ensino do professor em sua 

totalidade, com vistas à aprendizagem, carece considerar a realidade dos alunos, tendo em conta 

o conhecimento já constituído e os ciclos percorridos por eles. Sobre isso, Vigotski (2003) 

indica que no processo de ensino-aprendizagem é relevante ponderar também sobre os 

elementos a serem constituídos pelo sujeito, ou seja, pensar sobre o novo patamar de 

conhecimento que se pretende chegar, a partir de um saber já constituído.  

Diante dessas colocações, nota-se que o trabalho do professor exerce papel fundamental 

no desenvolvimento dos alunos. No âmbito da formação docente, esse papel não se restringe à 

formação profissional técnica ou específica do conteúdo disciplinar, por alcançar também os 

processos sociais e afetivos que permeiam o desenvolvimento profissional do sujeito. No caso 

do trabalho docente em Geografia, as pesquisas – já sinalizadas no capítulo anterior - 

convergem para o entendimento de que uma de suas funções é a constituição do Pensamento 

Geográfico, por meio da abordagem dos seus conteúdos.  

 Callai (2013) afirma que a proposição de incorporar no ensino o desenvolvimento de 

um modo de pensar precisa de diferentes reflexões. Entende-se que uma dessas seja acerca da 
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formação inicial em Geografia, pois é importante balizar que o desenvolvimento desse 

pensamento por alunos da educação básica não se dá desconexo da mediação construída por 

seus professores. Nesse contexto, ao afirmar que ensinamos Geografia para que o aluno aprenda 

a pensar geograficamente sua realidade, é preciso avançar nas discussões que discorrem a 

respeito das vias de construção desse pensamento, não só pelo aluno da educação básica, mas 

também pelos futuros professores no contexto da formação inicial.  

Compreende-se que se “o objetivo é ensinar, por meio dos conteúdos, um modo de 

pensar a realidade, um pensamento teórico-conceitual sobre essa realidade” (CAVALCANTI, 

2019, p. 82) é fundamental que esse objetivo seja norteador também dos processos formativos 

dos docentes em Geografia.  

Dessa forma, concorda-se com Copatti (2019) quando a autora afirma, em sua tese de 

doutoramento, que é preciso debater o conhecimento necessário para a construção do 

Pensamento Geográfico do professor, ao passo que ele contribui para a autonomia na docência 

e é responsável pela articulação de um conjunto de conhecimentos que possibilita construir 

raciocínios que comporta aspectos característicos de um modo de pensar e raciocinar amparado 

na ciência geográfica. 

Sendo a atividade do professor um ato consciente de seu intelecto, a sua formação 

demanda desenvolvimento cognitivo. Para a Geografia, esse desenvolvimento ampara o 

profissional na capacidade de pensar o conteúdo curricular a partir dos princípios da ciência 

geográfica. Dito de outra forma, e entendendo a formação como um processo que não se encerra 

ao final da graduação, assevera-se que durante a formação inicial é fundamental que os 

licenciandos desenvolvam uma estrutura mínima do Pensamento Geográfico. 

Assim, cabe a formação inicial conduzir o licenciando a aquisição de um repertório de 

conhecimentos específicos que sustente o desenvolvimento de uma leitura própria da ciência 

geográfica. Nessa perspectiva, a formação do professor de Geografia se estabelece com 

identidade disciplinar e com um modo de pensar os conteúdos que caracterize verdadeiramente 

a natureza geográfica dos fenômenos.  

É importante frisar que a argumentação da construção do Pensamento Geográfico 

pelos licenciandos almeja não apenas advertir que a qualidade do ensino de Geografia exige a 

capacidade do professor de pensar os temas e conteúdos geograficamente. Esta argumentação 

consiste também em um esforço de destacar o Pensamento Geográfico docente como um 

instrumento legitimador da identidade profissional do professor de Geografia e da relevância 

da Geografia escolar, pois, como capacidade cognitiva, contribui de maneira ímpar na reflexão 

dos fenômenos.  
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Destaca-se que a preocupação em autenticar a especificidade da docência em 

Geografia surge a partir de constatações que evidenciam uma recorrente desvalorização da 

profissão, das especificidades das áreas e uma facilitação da habilitação legal para exercer a 

atividade profissional do professor22.  

Cavalcanti (2019), em trabalho recente, observa que uma falta de clareza por parte de 

professores e licenciandos, bem como de pesquisadores da didática da Geografia, acerca do que 

é uma abordagem geográfica de conteúdos escolares, o que denuncia o desafio de pensar essa 

questão. Para a autora, “quando as possibilidades temáticas são muitas e os caminhos 

metodológicos variados, como é o caso da Geografia praticada atualmente, a necessidade de 

clareza sobre o que é uma abordagem geográfica é ampliada” (CAVALCANTI, 2019, p. 11). 

Nesse contexto, é interesse refletir sobre a formação do Pensamento Geográfico pelos 

futuros professores, uma vez que a defesa de uma Geografia escolar, que está para além da 

transmissão de conteúdo, implica na reflexão da formação dos professores dessa disciplina. 

Para tanto, a discussão do Pensamento Geográfico na formação inicial está balizada na seguinte 

questão: quais indicativos podem ser percebidos - por meio dos instrumentos metodológicos 

adotados– de que há uma construção e o desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos 

futuros professores de Geografia da UFJ? Outras questões subjacentes permeiam as análises: o 

Pensamento Geográfico está contemplado no Projeto Político Pedagógico da UFJ? Os 

licenciandos sabem o que é Pensamento Geográfico? Quais indícios expressam seu 

desenvolvimento durante a graduação?  

Percorrendo um caminho analítico para construção dessa reflexão, apresentado no 

Sistema Conceitual 3 a seguir, analisou-se, para este capítulo, três conjuntos de dados. 

Inicialmente a proposta foi verificar se o Pensamento Geográfico está contemplado no PPP e/ou 

indícios que remetam a especificidade da ciência na análise dos fenômenos. Este exame 

permitiu uma aproximação e alguns elementos indicativos da realidade formativa dos 

 
22 Em linhas gerais, observa-se nas orientações curriculares para o ensino superior em licenciaturas certa 

articulação com os artifícios neoliberais que direcionam um modelo formativo que implica a 

flexibilização curricular e valorização dimensão formativa da prática em detrimento da teórica.  Assim, 

verifica-se a legalização de formações abreviadas, como às complementações pedagógicas  criadas em 

1997 por meio da Resolução CNE/CEB Nº 02, reafirmadas pelas DCNs (2015), e por fim adicionadas 

na LDBEN por meio da alteração do artigo 61; os cursos de segunda licenciatura com  carga horária 

reduzida que estabelecem e a possibilidade de aproveitamento de formação e experiências, as 

licenciaturas interdisciplinares como em ciências humanas que se constituem como modelo que 

flexibiliza a aquisição do conhecimento específico das disciplinas em favor da aquisição de uma 

formação que contemple várias disciplinas agrupadas por área do conhecimento e; as licenciaturas a 

distância.   
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licenciandos.  A partir do que foi conhecido por meio dele, no intuito de aproximar-se ao 

máximo de uma resposta assertiva quanto a constituição do Pensamento Geográfico por parte 

dos alunos, buscou-se por meio de outros dois instrumentos metodológicos indicativos que 

possam subsidiar essa averiguação. 

 

Sistema Conceitual  10 - Percurso metodológico capítulo 2 

 

 

Elaboração:  Luline S. Carvalho Santos, 2020 

O primeiro constituiu-se de um questionário (dividido em duas partes) respondido por 

15 alunos, que cursaram a disciplina de estágio supervisionado II no ano de 2017 e 2018.  Vale 

ressaltar que nessa etapa da pesquisa não foram excluídos alunos, contudo, do total de 

participantes, 12 compõem a turma de 2017 e apenas 3 a turma de 2018.  Por meio desse 

instrumento metodológico, foi possível conhecer os sujeitos da pesquisa e verificar suas 

compreensões quanto ao objeto, objetivo, a especificidade e a identificação da Geografia como 

área e seus entendimentos sobre a docência em Geografia.  
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Em seguida, aplicou-se a 12 participantes o segundo instrumento que foi delineado 

com o objetivo de averiguar a capacidade dos futuros professores em operar com o Pensamento 

Geográfico na avaliação dos fenômenos. Assim, a estratégia metodológica se constituiu na 

apresentação de uma situação-problema aos licenciandos que foram convidados a realizar uma 

análise geográfica do fato.  Essa atividade permitiu ratificar inferências construídas por meio 

das apreciações anteriores, bem como possibilitou progressos na busca de uma resposta 

assertiva quanto ao desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos licenciandos em 

Geografia.  

 

Para construção textual deste capítulo, julgou-se pertinente dividir o texto em três 

seções. Na primeira, a atenção está voltada para a presença de indicativos do Pensamento 

Geográfico no PPP do curso investigado e seus possíveis desdobramentos no desenvolvimento 

na formação inicial. Na sequência, aborda-se a percepção dos licenciandos sobre o Pensamento 

Geográfico e, portanto, a especificidade disciplinar da Geografia e ao fim, uma análise da 

operação dos sujeitos investigados com o Pensamento Geográfico.  

 

2.1 O Pensamento Geográfico no Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de 

Licenciatura em Geografia da UFJ 

 

O objetivo desta seção é estabelecer uma primeira aproximação com a realidade 

formativa dos sujeitos investigados no que se refere à constituição do Pensamento Geográfico 

a partir do que propõe o PPP do curso de Licenciatura em Geografia da UFJ. Dessa forma, 

retoma-se a questão problematizadora apresentada anteriormente a fim de demarcar o objetivo 

com essa discussão:  o Pensamento Geográfico está contemplado no PPP e/ou indícios que 

remetam a especificidade da ciência na análise dos fenômenos? 

 Aplicando-se a técnica da análise do conteúdo (BARDIN, 1997), tentou-se esgotar 

todos os caminhos analíticos no sentido de identificar a presença das especificidades teórico-

metodológicas da Geografia que sinalizassem para a consideração do Pensamento Geográfico 

no PPP do referido curso (2005).  

 No primeiro exercício analítico, após definir o material e a questão balizadora, 

realizou-se a leitura do PPP de maneira integral, através do uso da técnica de “leitura flutuante”, 

que, segundo Bardin (1977), consiste na leitura livre e exploratória que visa conhecer o material 

a ser analisado, como possibilidade de fazer emergir as primeiras impressões, hipóteses e 

orientações. Após esse processo, definiu-se em quais itens do PPP estaria centrado o olhar 

analítico. Esta primeira decisão metodológica levou em conta a base teórica que fundamenta 
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esta pesquisa, de modo que o indicador utilizado para esse primeiro filtro foi: esse item auxilia, 

em algum sentido, na análise sobre a presença do Pensamento Geográfico no PPP? A partir 

disso, definiu-se um primeiro recorte, centralizando a análise do referido documento nos 

seguintes itens: objetivos, princípios, expectativa da formação profissional e estrutura 

curricular.   

Para a investigação dos objetivos, princípios e expectativa da formação profissional, 

em leitura preliminar buscou-se verificar se a expressão Pensamento Geográfico e/outras que 

encaminhasse para a mesma compreensão estavam presentes. A análise constatou que tal 

expressão, bem como nenhuma outra que indicasse a ideia da Geografia como forma de pensar 

os fenômenos estava contemplada no conteúdo do PPP. 

 Diante dessa constatação, por saber que “Pensamento Geográfico” é uma 

denominação recente que, no Brasil, passou a ser usada de maneira mais recorrente a partir do 

ano de 2010 e o PPP data de 2005, procurou-se averiguar se apesar de tais expressões não 

estarem contempladas no PPP, as concepções teóricas de Pensamento Geográfico norteadoras 

desta pesquisa estavam expressas nos referidos itens. Assim,  balizou-se dois entendimentos 

centrais a serem perseguidos e identificados no PPP, por entender que podem ser 

compreendidos como indícios deste pensamento: a) o conceito central da  Geografia é o espaço 

geográfico uma vez que está contido nele outros conceitos que permitem a leitura do fenômeno 

em uma perspectiva singular, e b) a Geografia é uma ciência com especificidades e, portanto, 

possui princípios, conceitos e métodos que lhe são próprios,  os quais permitem a leitura do 

fenômeno a partir da ordem espacial.  A partir dessas definições, prosseguiu-se com a análise 

do PPP que tangencia a formação dos licenciados participantes desta pesquisa, destacando-se 

os aspectos descritos abaixo.  

O referido documento foi legitimado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura da Universidade Federal de Goiás por meio Resolução - CEPEC Nº 730/2005 e esteve 

em vigor para alunos ingressos entre os anos de 2005 e 201623. De acordo com o PPP (2005), 

o curso de Geografia da UFJ – naquele momento chamada Universidade Federal de  Goiás, 

Campus Jataí-  teve sua implementação a partir de uma política de interiorização da UFG no 

ano de 1986. Dessa maneira, sua matriz curricular esteve vinculada ao curso de Geografia da 

UFG de Goiânia, por isso, em 2005, quando se repensou a estrutura curricular do referido curso, 

as mudanças se estenderam, naquela época, ao Campus Avançado de Jataí.  

 
23 Os alunos ingressantes a partir de 2017 terão suas formações tangenciadas Projeto Político Pedagógico 

aprovado pela Resolução CEPEC Nº 1424/2016. 
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As alterações foram construídas, segundo o PPP (2005), levando em conta as 

profundas transformações vivenciadas desde a década de 1990, que incluíam o surgimento de 

novas tecnologias para a representação e análise do espaço, bem como alterações em questões 

teóricas e metodológicas. Assim, a compreensão que norteou a reestruturação, entendia que a 

Geografia “como área do conhecimento, veio consolidando em nível teórico e metodológico 

sua posição como ciência que busca conhecer e explicar as múltiplas interações entre sociedade 

e a natureza” (PPP, 2005, p. 12), cuja centralidade visava entender a realidade espacial natural 

e humana e suas relações em sua totalidade, considerando as diferentes escalas.  

Dentro do contexto descrito, além de adequar-se às resoluções do Conselho Nacional 

de Educação  que definiam Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

e ao Regulamento Geral de Cursos da UFG , o PPP (2005) objetivava ainda articular uma 

formação que possibilitasse: a) profissionais capazes de pensar sobre os problemas atuais da 

sociedade e  aptos a atuar em cima deles profissionalmente; b) uma sólida formação teórica e 

prática baseada no conceitos fundamentais da profissão e; c)  ao bacharel e licenciado, a 

construção de conhecimentos concernentes  à ciência geográfica, bem como as habilidades 

específicas, segundo cada modalidade, para uma atuação crítica e reflexiva.  

Além de outras características, o PPP (2005) propõe que o perfil profissional 

contemple:  

formação pluralista e interdisciplinar  fundamentada nos conhecimentos 

básicos em Geografia [...];  capacidade de buscar informações geográficas 

[...]; capacidade de usar de forma  responsável o conhecimento geográfico[...]; 

capacidade de compreender os elementos e processos concernentes ao meio 

natural e ao construído, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e 

metodológicos da Geografia [...]; dominar e aprimorar permanentemente as 

abordagens científicas pertinentes aos processos de produção e aplicação de 

conhecimento geográfico (PPP, 2005, p. 18).  

 

No que tange às habilidades e competências gerais, o PPP (2005) define, dentre outras, 

que são habilidades do profissional da Geografia 

 
identificar e explicar a dimensão geográfica presente nas diversas 

manifestações do conhecimento; articular elementos empíricos e conceituais, 

concernentes ao conhecimento científico dos processos espaciais; reconhecer 

as diferentes escalas de ocorrência e manifestação dos fatos, fenômenos e 

eventos geográficos; [...] (PPP, 2005, p.18). 

 

Analisando o conteúdo descrito até aqui percebe-se que o PPP expõe a centralidade da 

Geografia em compreender a realidade espacial e suas relações levando em conta as diferentes 

escalas. Demarca o interesse de formar um profissional que seja cidadão crítico e capaz de 

exercer a cidadania. Para além disso, a partir dos entendimentos apresentados anteriormente 
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como guia dessa reflexão, foi possível algumas inferências relevantes acerca da noção de 

Geografia presente no documento e como o conceito de Espaço Geográfico se apresenta. Em 

primeiro lugar, verifica-se que há uma explícita ideia de Geografia cujo princípio basilar é a 

relação do homem com a natureza.  

Ao analisar o núcleo de sentido nas proposições de Geografia do documento, e 

relacioná-las às contribuições teóricas de Santos (2017) e Moreira (2015), infere-se que há 

implicitamente no PPP a compreensão do espaço geográfico como conceito fundante dessa 

ciência.  

O documento também afirma, em diferentes passagens, a existência de conhecimentos 

que são concernentes, ou seja, pertencentes à Geografia. Esse entendimento está expresso na 

proposição do perfil profissional e nas habilidades a serem desenvolvidas. Percebe-se, portanto, 

já nesse momento, o interesse em demarcar a especificidade desta ciência.  

Para exemplificar ambos pontos destacados, pode-se retomar a afirmação de que ao 

profissional cabe a “capacidade de compreender os elementos e processos concernentes ao meio 

natural e ao construído, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos da 

Geografia” (PPP, 2005, p. 18). Dito de outra forma, o documento afirma que existem 

fundamentos próprios da ciência de base que auxilia na compreensão da relação espacial que 

se constrói entre homem e natureza.  

Quanto à estrutura do curso, é pertinente destacar que ele está dividido em duas 

modalidades: bacharelado e licenciatura. A modalidade Bacharelado, segundo o documento, 

destina-se à formação de profissionais voltados às atividades de pesquisa, planejamento e 

produção intelectual. Já a modalidade Licenciatura visa a formação de profissionais voltados 

às atividades de ensino fundamental e médio, preparados para realização de pesquisa e produção 

intelectual. Em razão desse modelo, o curso está organizado em três núcleos: 

 
I. Núcleo Comum - constituído de disciplinas obrigatórias, que garantem 

formação única ao profissional em Geografia – bacharel e licenciado; II. 

Núcleo Específico - constituído por disciplinas obrigatórias e eletivas, que 

completam a formação básica do bacharel e do licenciado em Geografia, 

proporcionando, no primeiro caso, a formação específica da habilitação 

escolhida pelo aluno; III. Núcleo Livre constituído por, no mínimo, 192 (cento 

e noventa e duas) horas/aula por um conjunto de disciplinas de livre escolha 

do aluno, dentre aquelas oferecidas para este núcleo em qualquer unidade 

acadêmica da (PPP, 2005). 

 

Essa organização permite que os alunos ingressem sem modalidade definida, fazendo-

o apenas na matrícula do terceiro período. Dessa forma, os dois primeiros períodos são 

compostos exclusivamente por disciplinas de núcleo comum. Isso significa que até iniciar o 
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segundo ano do curso os discentes recebem uma formação não direcionada a sua modalidade 

profissional. Posteriormente, os alunos ainda possuem disciplinas em comum, mas são inseridas 

disciplinas de núcleo específico e núcleo livre.  

 Considerando que o objetivo central de realizar uma primeira leitura da compreensão 

de Geografia expressa no PPP do curso, seguindo o percurso metodológico, a análise debruçou-

se sob a matriz e as ementas das disciplinas obrigatórias de núcleo comum24. Esse primeiro 

recorte foi definido ponderando que as disciplinas obrigatórias estão presentes na formação de 

todos graduandos em Geografia (licenciandos e bacharéis), sendo, portanto, responsáveis por 

construir bases para a compreensão da especificidade da Geografia. Tais disciplinas são um 

aspecto generalizador da formação do profissional dessa ciência. Para além disso, tem se o fato 

de que as disciplinas de núcleo livre ou optativas não são cursadas por todos os discentes, 

ficando a critério da oferta e interesse do aluno pelo tema, o que dá margens para a existência 

de particularidades. Nesse sentido, o discernimento foi verificar as ementas das disciplinas que 

são compreendidas como uma base para todos.  

Por meio da análise da matriz buscou-se identificar: como as disciplinas estão 

distribuídas ao longo dos quatro anos da formação inicial?  Na análise do conteúdo das ementas, 

tentou-se responder: Qual o lugar dos conceitos geográficos no PPP? Quais são esses conceitos? 

Como o conceito de Espaço Geográfico se apresenta? É possível identificar a existência de um 

sistema conceitual por meio das ementas descritas? Ao final, buscou-se ainda refletir:  Quais 

inferências podem ser construídas por meio da análise da matriz e das ementas conjuntamente?  

A análise da matriz permite verificar que as disciplinas obrigatórias de núcleo comum,  

distribuídas ao longo do curso, conforme quadro 4, a seguir, correspondem a vinte e seis das 

trinta e nove obrigatórias para o curso de licenciatura em Geografia. Sua distribuição reúne-as 

predominantemente nos quatro primeiros períodos do curso. Dessa forma, a aprendizagem dos 

conhecimentos específicos centra-se na primeira metade do curso, sendo contempladas apenas 

seis disciplinas do 5° ao 8° período em diante. Vale destacar ainda que duas delas - Elaboração 

de Projeto de Pesquisa e Trabalho Final de Curso - são voltadas para desenvolvimento da 

pesquisa geográfica, logo partem do pressuposto de que os licenciandos possuem uma base para 

realizá-las. Assim, seria possível afirmar que ao concluir o quarto período o licenciando que 

tenha acompanhado o fluxo terá cursado 75% das disciplinas de conhecimento específico.  

 

 
24 Para essa averiguação, realizou-se uma tabulação inicial das ementas do curso, as quais foram 

separadas de acordo com o núcleo que compõe e organizadas em quadros, gerando assim três quadros 
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Quadro  4 - Distribuição das disciplinas obrigatórias de núcleo comum por períodos 

 

PERÍODO QUANT. DISCIPLINA 

1°  7 Estatística Básica, Cartografia Básica, Formação Sócio Espacial, 

Fundamentos de Astronomia, Geografia e Demografia, Geografia 

e Sociedade, Geologia Geral.  

2°  5 Cartografia Temática, Formação do Território e do Povo Brasileiro, 

Geografia da População, Geologia e Recursos Minerais, Introdução 

à Climatologia. 

3°  4 Climatologia Dinâmica, Geomorfologia Geral, Geopolítica e 

Geografia Política, Teoria e Metodologia da Geografia.  

4°  4 Geografia Agrária, Geoprocessamento, Princípios de 

Sensoriamento Remoto, Teoria e Metodologia da Geografia 

Contemporânea.  

5°  2 Geografia Urbana, Pedologia.  

6°  2 Geografia da Indústria, Metodologia de Pesquisa.   

7°  1 Elaboração de Projeto de Pesquisa 

8°  1 Trabalho Final de Curso (monografia)  

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019 

 

No tratamento das ementas para codificação dos dados, seguindo as orientações de 

Bardin (1977), estabeleceu-se regras precisas no intuito de identificar uma representação do 

conteúdo das ementas que pudessem indicar respostas aos questionamentos estabelecidos para 

o percurso analítico.  Para tal, a organização do exame do material passou por um processo de 

escolha das unidades de contexto, unidades de registro, e, por fim, o processo de enumeração.    

Como unidade de contexto, selecionou-se as ementas de núcleo comum, nas quais 

buscou-se por palavras-chaves e temas, ambos estabelecidos a priori, num processo de 

enumeração que esteve centrado nos critérios de: presença ou ausência e frequência de aparição. 

As unidades de registro representadas pelas palavras-chaves e pelos temas foram selecionadas 

a partir do referencial teórico que sustenta esta tese. Assim, remeteu-se ao sistema conceitual 8 

(p. 80), com algumas adaptações.  

Para tanto, a priori, buscou-se verificar nas ementas, a presença ou ausência das 

seguintes palavras-chave: Espaço, Escala geográfica, Localização, Lugar, Paisagem, Território. 

Em seguida, buscou-se identificar se o tema construção /desenvolvimento/aplicação do 

conhecimento geográfico estava contido nas ementas.  

Ressalva-se, como já elucidado nesta tese, que o espaço geográfico é o conceito 

dominante no sistema de conceitos geográficos. Contudo, para a aplicação da metodologia, 

considerou-se como palavra-chave apenas espaço. Dessa forma, sempre que ela aparecia, 
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avaliava-se a unidade de contexto, de modo a definir se fazia referência ao espaço geográfico 

ou não. Somente a partir disso, o código era considerado válido para a enumeração proposta.    

Ao verificar a presença ou ausência dessas palavras-chave, observou-se que as 

expressões localização e escala geográfica não estão expressas no documento como conceito, 

porém aparecem como princípios metodológicos nas disciplinas expostas, conforme quadro 5, 

a seguir. Nesse caso, o tema abordado na disciplina está demarcando a localização dos 

fenômenos e propondo pensá-los em diferentes escalas. Por exemplo: a disciplina de 

Climatologia Dinâmica destaca em sua proposta “Dinâmica atmosférica da América do Sul, e 

as influências nas características climáticas do Brasil e de Goiás” (PPP, 2005, p. 72).   

 

Quadro  5 - Disciplinas que consideram os princípios metodológicos de localização e escala 

geográfica 

 
PRINCÍPIOS  DISCIPLINAS 

LOCALIZAÇÃO Climatologia Dinâmica, Geografia Agrária, Geografia da Indústria  

Geografia e Demografia, Geografia Urbana, Geologia e Recursos 

Minerais, Geopolítica e Geografia Política e Pedologia.  

ESCALA 

GEOGRÁFICA 

Cartografia Básica, Climatologia Dinâmica, Geografia Agrária, Geografia 

da Indústria, Geografia e Demografia, Geografia Urbana, Geologia e 

Recursos Minerais, Geopolítica e Geografia Política e Pedologia. 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019 

 

Quanto às demais palavras-chave, das vinte e seis ementas consideradas, 9 fazem 

menção a pelo menos um dos termos de registro: espaço, paisagem, lugar e território, tal como 

pode ser observado no quadro 6, a seguir:  

 

Quadro  6 - Presença e frequência de aparição das palavras-chave nas ementas do curso de 

Geografia 
 

CONCEITOS 

Palavras-chave 

 

FA* DISCIPLINAS 

ESPAÇO 

GEOGRÁFICO 

7 Cartografia Básica, Formação Sócio Espacial, Geografia Agrária, 

Geografia da Indústria, Geografia e Sociedade, Geografia Urbana, 

Geopolítica e Geografia Política 

 

LUGAR  1 Geografia e sociedade 

PAISAGEM  4 Formação Sócio Espacial, Geografia Agrária, Geografia e 

Sociedade e Pedologia 

TERRITÓRIO  5 Formação do Território e do Povo Brasileiro, Formação Sócio 

Espacial, Geografia da Indústria, Geografia e Sociedade e   

Geopolítica e Geografia Política 

*FA = Frequência de aparição 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019 
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A presença desses conceitos e dos princípios metodológicos nas ementas autoriza a 

formulação da ideia de que as disciplinas do PPP (2005) consideram os conceitos geográficos, 

balizando a ementa de nove disciplinas de núcleo comum em torno de pelo menos um conceito 

e um princípio metodológico. Entende-se que ao serem mencionados no PPP, gera-se uma 

expectativa de que sejam minimamente estimados na mediação dos conhecimentos aos 

licenciandos durante a formação inicial.  

Nota-se que a frequência de aparição das palavras-chave apresentadas no quadro 6 não 

são uniformes, assim, aparecem com mais frequência os conceitos de espaço, território e 

paisagem, respectivamente. Esses são os mesmos conceitos chamados por Moreira (2015) de 

categorias-chave para a análise da Geografia. Dessa forma, sem almejar rotular, pode-se 

concluir uma aproximação entre a estrutura do PPP e essa base teórica mencionada.  

A maior frequência do conceito de espaço reafirma nossa constatação feita 

anteriormente: de que apesar do PPP (2005) não demarcar explicitamente como conceito central 

o espaço geográfico, ao analisar o documento em sua totalidade, as proposições apresentadas 

permitem inferir que ele resguarda a concepção de espaço como conceito fundante da 

Geografia. Dessa forma, a elaboração de um sistema conceitual para o curso de Jataí, 

considerando as ementas analisadas, teria no espaço geográfico sua centralidade, mobilizando 

também outros conceitos relevantes:  Paisagem e Território.  

Quanto à distribuição das palavras-chave, notou-se que elas aparecem massivamente 

em disciplinas da Geografia Humana, com exceção de pedologia. Assim, é possível entender 

uma associação com as disciplinas que tratam de temas vinculados às relações sociais, políticas 

e econômicas, que incidem na transformação do espaço.  

Realizou-se uma associação a fim de identificar quais disciplinas fazem referência aos 

conceitos e aos princípios metodológicos. Nesse sentindo, identificou-se que as nove disciplinas 

que fazem referência a um ou mais conceitos consideram também os princípios metodológicos. 

Nota-se, portanto, um total de três disciplinas que apenas consideram os princípios, sendo elas 

Geografia e Demografia, Geologia e Recursos Minerais, e Climatologia Dinâmica.  

Ao final desse primeiro filtro, identificou-se um total de dezessete disciplinas que não 

fazem menção as palavras-chave estabelecidas (espaço, lugar, paisagem, território), e quatorze 

que não estabelecem relações com os princípios metodológicos de localização e escala 

geográfica. Esses números expressivos serviram como alerta para a necessidade de refinar a 

vistoria.   

Considerando o fato de que a Geografia é uma ciência que abrange diferentes áreas do 

conhecimento e que se apropria de  diferentes contribuições teóricas para a reflexão do espaço, 
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formulou-se as seguintes questões: a) Apesar de algumas disciplinas não mencionarem os 

conceitos e princípios metodológicos definidos nesta tese como estruturantes da Geografia, é 

possível que os tópicos contemplados pelas disciplinas vinculadas a outras áreas do 

conhecimento direcionem o entendimento para a construção do Pensamento Geográfico?  b) As 

ementas apresentam alguma indicação de que os conhecimentos expressos nelas - dos estudos 

demográficos, geomorfológicos, climáticos, pedológicos etc. - podem ser empregados para a 

compreensão das transformações do espaço geográfico?  

A partir disso, definiu-se para a próxima etapa metodológica a seguinte veia analítica: 

verificar a presença ou ausência de passagens textuais que indiquem a contribuição dos 

conteúdos das ementas para a produção e/ou aplicação do conhecimento geográfico. Neste 

segundo momento, a opção por procurar uma regra de recorte do sentido e não apenas da forma 

(palavras-chave) se deu pelo entendimento de que as ementas não compreenderem tais palavras-

chave, trazem indícios analíticos no que se refere à contemplação do Pensamento Geográfico 

no PPP. Entretanto, sendo a Geografia, uma ciência que se apropria de outras áreas do 

conhecimento para construir a análise do espaço geográfico, essas inferências iniciais ainda não 

eram suficientes para a constituição de conclusões mais expressivas.   

A nova leitura analítica mostrou que além das disciplinas que tratam de análises com 

base nos conceitos estruturantes e os princípios metodológicos simultaneamente, um total de 

sete disciplinas apresentam, no núcleo de significação de suas ementas, uma aproximação dos 

conteúdos abordados com a construção do conhecimento geográfico, sendo elas: Elaboração de 

Projeto de Pesquisa, Geologia Geral, Geoprocessamento, Metodologia de Pesquisa, Teoria e 

Metodologia da Geografia, Teoria e Metodologia da Geografia Contemporânea, Trabalho Final 

de Curso. 

As disciplinas de Elaboração de Projeto de Pesquisa, Metodologia de Pesquisa  e 

Trabalho Final de Curso,  por exemplo, trazem em suas ementas tópicos gerais que consideram 

os tipos de conhecimento, tipos de pesquisa, caminhos para construção e execução do projeto 

dentre outros, mas demarcam que  o objetivo é mediar com os alunos a abordagem de tipos de 

pesquisa em Geografia, princípios e estrutura usual para elaboração de projetos de pesquisa em 

Geografia e execução de projeto de pesquisa em Geografia. 

Essas disciplinas, reafirmam, ainda, a preocupação em capacitar os alunos para o 

desenvolvimento da pesquisa, estando em consonância com o princípio norteador para a 

formação do profissional, expresso no PPP (2005), que afirma visar a articulação entre ensino 

e pesquisa. Dessa forma, elas se colocam como um momento ímpar para que os alunos 

desenvolvam uma pesquisa a partir dos caminhos ensinados ao longo da formação inicial. 
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Outro exemplo que pode ser mencionado é a disciplina de Geologia Geral, que apesar 

de não apresentar em sua ementa os conceitos e nem pontuar os conteúdos considerando os 

princípios metodológicos, abaliza os conhecimentos dos materiais e processos geológicos e sua 

importância para a ciência geográfica.  

É preciso destacar, ainda, que as disciplinas de Teoria e Metodologia da Geografia e 

Teoria e Metodologia da Geografia Contemporânea possuem ementas que tratam 

exclusivamente do desenvolvimento da ciência, no que se refere às discussões epistemológicas 

de teoria e método em Geografia.  

Diante do exposto, tem-se um total de seis disciplinas - Cartografia Temática, 

Estatística Básica, Geografia da População, Geomorfologia Geral, Fundamentos de Astronomia 

e Princípios de Sensoriamento Remoto - que não fazem menção a nenhum dos conceitos 

estruturantes e princípios metodológicos da Geografia e não relacionam os temas abordados 

com a construção do conhecimento geográfico.  

Quando se realiza uma nova leitura analítica sob essas disciplinas, a fim de verificar 

com o máximo de exatidão se é possível encontrar elementos palpáveis nessas ementas no que 

tange à especificidade da ciência geográfica, conclui-se que na disciplina de Geografia da 

População, é admissível tatear uma aproximação breve quando aborda sobre o tema de 

“população e meio ambiente”. Assim, analisando a unidade de contexto, julga-se aceitável 

considerar os termos como sinônimos de sociedade e natureza que se abordados de maneira 

integrada, como apresentado nas proposições teóricas do próprio PPP (2005), é um caminho 

para compreender o espaço geográfico.   

Quanto às outras disciplinas, mesmo após essa nova leitura, não foram localizados 

elementos que as identificassem como disciplinas de um curso de Geografia. Sabe-se que a 

ementa é um relevante norteador dos encaminhamentos dados a uma disciplina, contudo, 

acredita-se nesta tese na relevância da atuação docente. Dito de outra forma, ao pensar as 

disciplinas, é preciso arrazoar que o professor é agente ativo no processo de mediação do 

conhecimento, podendo, portanto, estabelecer conexões e designar caminhos não descritos 

claramente na ementa. Por confiar nesse pressuposto e na tentativa de realizar uma verificação 

que esgote todos os indícios possíveis registrados em documentos no que diz respeito à 

demarcação de uma especificidade da Geografia, avaliou-se exclusivamente para essas cinco 

disciplinas os planos de ensino apresentados à coordenação do curso nos anos de 2015 e 2016. 

Considerou-se, para complementar a análise, apenas os objetivos dos planos.  

Dessa forma, ao analisá-los encontrou-se indicadores de que a disciplina de cartografia 

temática,  embora não contemple em sua ementa os conceitos, os princípios e não faça nenhuma 
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indicação da aplicação de seu conteúdo na construção do conhecimento geográfico, considerou 

entre 2015 e 2017 as especificidades da ciência geográfica como pode ser verificado no seguinte 

objetivo:  “trabalhar com diferentes temas referentes às especificidades da linguagem 

cartográfica e suas formas de representação e aplicação em diferentes áreas da Geografia” 

(PLANO DE ENSINO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA, 2015, 2016  e 2017, p. 1, grifo 

nosso). 

As demais disciplinas, mesmo quando submetidas à esse último filtro de análise 

mantiveram-se comuns, sem nenhuma característica que pudesse identificá-las como 

geográficas.  

Entende-se que cabe aqui apresentar um outro dado que corrobora com as constatações 

realizadas de tais disciplinas. Quando se verificou por meio de questionários qual o grau de 

importância atribuído pelos licenciandos participantes da pesquisa às disciplinas do curso de 

Licenciatura em Geografia, identificou-se que justamente tais disciplinas, - acrescidas de 

Geografia e demografia e Geologia e recursos minerais - são as que são percebidas 

predominantemente como de importância mediana e não importantes pelos licenciandos. O 

gráfico a seguir sistematiza tais dados:  

 

Gráfico  1 - Grau de importância atribuído às disciplinas pelos alunos participantes. 
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Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019.  

 

Diante da observação integral do PPP (2005), pode-se concluir que há no PPP (2005) 

da UFJ algumas demarcações a especificidade da ciência geográfica, oferecendo, assim, um 

conjunto de disciplinas - que segundo o recorte realizado são predominante entre o 1° e 4° 

período – capazes de viabilizar a construção dos conceitos desta ciência e, portanto, encaminhar 

para o desenvolvimento de uma forma particular de pensar os fenômenos. Contudo, as 

inferências alcançadas também apontam fragilidades, ao passo que foi necessário um esforço 

real para alcançar indícios geográficos em algumas disciplinas.  

Assim, considerando essa conclusão, alguns apontamentos precisam ser feitos no que 

tange aos possíveis desdobramentos da situação identificada. Tais apontamentos terão como 

eixo a situação identificada nas disciplinas de Estatística Básica, Geomorfologia Geral, 

Fundamentos de Astronomia e Princípios de Sensoriamento Remoto. Contudo espera-se que a 

reflexão desenvolvida possa ser ampliada – em proporções legítimas – as outras disciplinas 

analisadas.  
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Reconhece-se a relevância dos conhecimentos referentes à Estatística, Geomorfologia, 

Astronomia e sensoriamento remoto, mas, a ideia que se defende é de que é preciso demarcar 

as especificidades da ciência geográfica em todas as etapas que representam a organização do 

curso, e, consequentemente, também nas ementas. Por exemplo, é importante que a disciplina 

de Estatística reflita em sua ementa os estudos estatísticos e sua aplicação em dados geográficos 

e na análise da ordem espacial. Essa mesma lógica se aplica às outras três disciplinas.  

Nesse sentido, enfatiza-se que as ementas dispostas são genéricas e poderiam ser 

aplicadas a qualquer curso de áreas afins. Em resumo, elas não revelam nenhuma especificidade 

da Geografia e não indicam em nenhuma proporção a possibilidade da construção de 

conhecimentos geográficos ou aplicação de seus conteúdos para a análise do espaço geográfico. 

Ao contrário disso, quando verifica-se os objetivos da disciplina de Sensoriamento Remoto o 

que se tem é o objetivo de criar condições para o aluno planejar, elaborar e apresentar trabalhos 

de pesquisa nas áreas de Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento, Fotogrametria e 

Fotointerpretação. Essa situação indica uma clara confusão epistemológica no que tange ao 

encaminhamento das disciplinas para a formação do profissional em Geografia. 

Uma última questão que se levanta ao analisar a matriz e as ementas conjuntamente 

diz respeito à maneira como os conhecimentos construídos por tais disciplinas estão 

contemplados ao longo dos quatro períodos finais. O que se quer problematizar é: em que 

medida, os conhecimentos específicos, ao serem abordados predominantemente nos primeiros 

períodos do curso, mantém-se presentes na formação inicial dos licenciandos até a conclusão 

do curso?  

Retomando as perguntas que direcionaram a reflexão desta parte textual observou-se 

que Geografia e suas especificidades estão expressas no PPP do curso em diferentes níveis. As 

disciplinas de conhecimento específicos são contempladas principalmente na primeira metade 

do curso e algumas delas não tratam com clareza em suas ementas a apropriação de seus 

conteúdos pela análise Geográfica. No mesmo sentido, entende-se que a estrutura do PPP 

oferece condições para constituição de um Pensamento Geográfico, mas ainda demanda rever 

alguns aspectos, tais como os que foram sinalizados nesta análise.   

Evidentemente que esse exame não subsidia a afirmação absoluta de que os 

licenciandos em Geografia da Regional Jataí desenvolvem ou não o Pensamento Geográfico 

durante sua formação inicial. Porém, ela atua como um primeiro termômetro que permite 

levantar a seguinte inferência: embora existam indicações que podem ser lidas como 

especificidades geográficas, existem também pontos que fortalecem as possibilidades de uma 
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formação profissional fragilizada que não dê conta de capacitar o licenciando para o trabalho 

em Geografia.  

Assim, almejando solidificar a apreciação no que diz respeito à constituição do 

Pensamento Geográfico por parte dos alunos, na próxima seção, analisou-se, tendo em vista o 

objetivo desta tese, quais percepções são expressas pelos licenciandos acerca da especificidade 

geográfica.  

 

2.2 Especificidade geográfica na concepção dos licenciandos  

 

Entende-se nesta tese que é necessário conhecer – mesmo dentro das limitações da 

proposta metodológica desta pesquisa - os sujeitos investigados e suas percepções. Para 

alcançar isso, realizou-se aplicação de questionário com questões predominantemente abertas. 

Este foi testado, a priori, o que permitiu rever algumas perguntas que foram pensadas para 

alcançar determinado dado, porém não davam conta, pois não comunicavam corretamente qual 

era o intuito da questão. Assim, considerando a experiência teste e orientações de Günther 

(1999) quanto ao tamanho e estrutura adequada dos questionários, optou-se por reformular 

algumas questões e dividir o instrumento em duas partes. 

Na primeira parte procurou-se, primordialmente, conhecer os sujeitos da pesquisa e 

suas experiências escolares com a disciplina de Geografia e com a formação em nível superior. 

Na segunda, buscou-se verificar como os licenciandos compreendiam a Geografia – cursando 

até aquele momento entre o 5° e o 6° período - quais especificidades atribuem à essa ciência, 

bem como à docência na área. Após tais adequações, a primeira tarefa foi estabelecer contato 

com os participantes, apresentando-lhes os objetivos da pesquisa e expressando a relevância da 

participação de cada sujeito para a construção do referido trabalho.  

 

2.2.1 Considerações sobre os sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa possuem entre 20 e 30 anos, sendo 8 do sexo masculino e 7 do 

sexo feminino. São alunos ingressos no ano de 2014 e 2015 e com previsão de conclusão do 

curso entre os anos de 2019 e 2021. Em sua maioria, são residentes em Jataí, havendo 3 

estudantes que se deslocam diariamente de cidades vizinhas.  

Os motivos que levaram os participantes da pesquisa a escolherem o curso podem ser 

categorizados em dois grupos principiais: a) afinidade com a disciplina durante a educação 

básica e b) facilidade de acesso por ser em período noturno, estar localizada no centro da cidade 
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e ter baixa concorrência. Assim, esses motivos específicos ou a associação de ambos está 

presente na fala de 11 licenciandos, dentre eles os licenciandos 1, 12, e 15 como pode ser 

observado a seguir:  

 

Decidi cursar Geografia já às vésperas do vestibular. Escolhi o curso, por ele 

trabalhar conteúdos com que me identificava e gostava na época da escola, 

apesar de que na faculdade isso se torna um pouco diferente. Escolhi a 

Geografia também por ser um curso no período noturno, o qual me possibilita 

trabalhar durante o dia” (LICENCIANDO 15, 2017).  

 

Era o curso noturno mais interessante (LICENCIANDA 12, 2017).  

 

Ao ver minha média do ENEM percebi que era possível ingressar em um curso 

superior em uma universidade federal, então optei por Geografia devido à 

baixa concorrência (LICENCIANDO 1, 2017).  
 

 

Todos os participantes exercem ou já exerceram atividades profissionais diversas, o 

que explica o interesse em realizar um curso noturno. Pires (2013), que analisou em sua tese 

como têm sido formados os professores de Geografia do interior de Goiás, ponderando as 

demandas de alunos-jovens, aponta que os licenciandos optam por trabalhar e estudar ao mesmo 

tempo, devido à uma associação entre o interesse de buscar um futuro com menor instabilidade 

e a necessidade financeira imediata. Esses estudantes além de custearem despesas pessoais, 

precisam também arcar com suas despesas estudantis (livros, participação em eventos e outros). 

Dessa forma, cursos no período noturno e em localidades acessíveis, viabilizam a conciliação 

de atividades trabalhistas e a graduação.  

Dessa forma, no caso dos licenciandos participantes desta investigação, são estudantes 

trabalhadores que escolheram a Geografia como expectativa de mudar de vida, e levaram em 

conta para tal escolha o gosto pela disciplina na educação básica, mas também a necessidade 

de trabalhar durante a formação. Por isso, os licenciandos desta pesquisa, assim como aponta 

Pires (2013), em sua tese, também se submetem a condições adversas para fazer um curso 

superior - trabalham o dia todo e estudam à noite, deslocam-se de suas cidades de origem para 

municípios vizinhos - visando uma ascensão no âmbito social e profissional.  

Apesar de não ser o foco central desta pesquisa, a realidade do aluno trabalhador 

demanda a reflexão sobre alguns questionamentos, tais como: como se dá a formação desse 

aluno trabalhador? Qual tempo esse aluno tem disponível para se dedicar a sua formação? O 

período passado em sala de aula dá conta de uma formação qualificada que solidifique uma 

base conceitual e epistemológica?   

Outro dado relevante quanto aos sujeitos da pesquisa é o fato de que um participante 
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da pesquisa, a licencianda 12, possui bacharelado em Geografia. Segundo a percepção dela, o 

bacharel em Geografia acaba enfrentando muitas dificuldades no mercado de trabalho. Em seu 

entendimento, eles acabam competindo vagas com diversas engenharias, e muitas vezes mesmo 

com formação adequada para executar atividades da área, os órgãos de registro não aceitam 

serem assinados por geógrafos, por entenderem que são competências apenas de engenheiros.  

Em suas palavras, ele pontua que muito disso se dá “por falta de união dos Geógrafos e por 

isso, nem sempre têm o representante de classe dentro dos conselhos, assim, como aqui em 

Goiás” (LICENCIANDA 12, 2017). A licenciatura em Geografia se coloca para essa 

participante como uma possibilidade de estabilidade profissional, uma vez que os bacharéis 

precisam lidar com os desafios descritos anteriormente. 

A experiência profissional docente foi vivenciada apenas pelo participante 14, com 

aulas particulares realizadas em casa. Segundo ele, a experiência foi boa e gratificante. 

Contudo, vale lembrar que todos os licenciados nunca vivenciaram o ambiente escolar e/ou 

aulas de Geografia na condição de professores.  

Após realizar essa aproximação dos sujeitos da pesquisa, buscou-se identificar as 

percepções dos alunos no que tange às experiências com a Geografia escolar na condição de 

alunos, as compreensões quanto à ciência geográfica a partir de sua formação no ensino 

superior, além de suas concepções sobre a profissão docente em Geografia.  

 

2.2.2 Percepções dos sujeitos acerca da Geografia  

 

Nessa subseção almejou-se compreender um pouco das experiências dos licenciandos 

com a Geografia tanto na condição de estudantes da educação básica como do ensino superior. 

Por meio de suas respostas, buscou-se ponderar o modelo de Geografia vivenciado por esses 

eles nos dois níveis, a fim de verificar em que medida pode-se ajuizar a influência delas como 

instrumento formativo para esses futuros professores.  

A decisão de tomar essa preocupação como ponto de partida para verificar o 

desenvolvimento do Pensamento Geográfico dos licenciandos, levou em conta as colocações 

de vários autores no que diz respeito à gama de subsídios que atuam no processo formativo e 

na prática docente. Vale ressaltar que há um entendimento consensual sobre a questão, inclusive 

entre autores que pensam a formação docente em perspectivas diferentes, tais como: Tardif 

(2014)25, Pimenta e Lima (2012) e Cavalcanti (2013). Os referidos autores compreendem que 

 
25 Primeira edição no ano de 2002.  
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a formação docente se dá a partir de diferentes elementos, dentre eles as experiências vividas 

ao longo da vida e da trajetória escolar.  

Nessa ideia, ao refletir tais elementos, Cavalcanti (2013) traz uma abordagem mais 

sintetizada em que propõe três grupos de saberes docentes que compõem a formação e a ação 

docente: disciplinar, pedagógicos-didáticos e da experiência prática.  De acordo com a autora, 

tais saberes são as principais referências que os professores dispõem para compor os 

conhecimentos que orientam suas práticas. Dentro do interesse dessa parte textual, cabe pontuar 

as colocações da autora acerca do terceiro grupo. 

A autora ora citada aponta a relevância dos saberes da experiência prática e da história 

de vida, que segundo sua leitura estão sempre presentes na atuação profissional cotidiana, 

algumas vezes de maneira mais consciente outras não. Cavalcanti (2013) destaca que este saber 

é de extrema importância, e que não se restringe apenas aos anos de atuação docente, assim é 

construído desde quando se vivencia a escola na condição de aluno.  

Neste contexto, sabendo que esse grupo de saberes contemplam referências mais gerais 

e não acadêmicas, apreciando, dentre outros, aqueles que se constroem quando vivenciamos a 

escola na condição de alunos, reitera-se, para esse momento da análise, o interesse em 

estabelecer uma aproximação com as experiências dos licenciandos, com a finalidade de 

verificar como elas, possivelmente, influenciam ou não na constituição do Pensamento 

Geográfico.  

Quanto aos dados elencados, ao questionar os licenciandos sobre suas experiências 

com a Geografia escolar enquanto eram alunos, 10 deles afirmam que gostavam da disciplina 

de Geografia. Destes, sete explicam que esse gosto estava relacionado a diversidade de temas 

abordados. O licenciando 15 pontua: “sempre achei uma das mais interessantes e que mais me 

atraia. A grande variedade de conteúdos ligados, os vários temas era o que mais me chamava 

a atenção, como os estudos referentes à astronomia e também estudos de relevos e biomas” 

(LICENCIANDO 15, 2017). Outra fala que se encaminha para o mesmo entendimento é a do 

licenciando 6 que coloca sua visão da Geografia escolar como “uma disciplina interessante [...] 

podendo contemplar diversos conteúdos” (LICENCIANDO 15, 2017).   

Aparecem ainda outras três razões na fala de apenas três alunos, que são apontadas 

também como motivo para gostarem da disciplina, a saber: bons professores, facilidade de 

assimilação dos conteúdos e influência familiar. No caso do último, o participante em questão 

é filho de um professor de Geografia.   

A fala dos demais cinco participantes que afirmaram que não gostavam da disciplina, 

centra-se na justificava principal de que sempre acharam uma disciplina muito descritiva. Em 
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seguida, aparecem em suas afirmações a ideia de que era uma matéria sem utilidade para a vida 

e com professores que possuíam práticas pedagógicas ruins. Essa constatação está presente, por 

exemplo, na fala do Licenciando 1 que respondeu que achava a disciplina “muito tediosa e 

enjoativa. Embora as aulas fossem sempre do mesmo tamanho das demais matérias o tempo 

não passava [...]” (LICENCIANDO 1, 2017). Nas palavras da Licenciando 9, a disciplina de 

Geografia era “útil para a realização do ENEM, não tinha nenhuma noção de sua importância 

para o meu dia-a-dia” (LICENCIANDA 9, 2017). Por fim, vale citar a fala da Licencianda 10, 

que relata: “[...] me lembro que não gostava da Geografia porque os professores que eu tinha 

não despertaram meu interesse, só mandavam ler e fazer resumo” (LICENCIANDA 10, 2017). 

Quando solicitados que relatassem como eram as aulas de Geografia na educação 

básica, um total de 12 participantes afirmaram que eram expositivas. Observou-se que, por 

vezes, o termo tradicional era empregado em associação a esse modelo de aula que os 

licenciandos expressaram desaprovar. Desses participantes, 7 destacaram o uso do livro 

didático como centralizador das atividades. Outras adjetivações também foram empregadas 

para definir as aulas de Geografia, dentre elas os termos decorativas/repetitivas foram citados 

por 4 alunos, a exemplo do relato do Licenciando 13:  

 

Aulas decorativas [...] baseadas na leitura do conteúdo e estudo dirigido. A 

avaliação era baseada na decoração de elementos contidos nas próprias 

atividades avaliativas que eram aplicadas pelo professor, nos deixando 

muitas das vezes sem entender o significado do conteúdo para nossa realidade 

(LICENCIANDO 13, 2017). 

  

A fala do Licenciando 13 vai ao encontro da indicação feita anteriormente por outros 

participantes da pesquisa: de que as aulas eram descontextualizas e pareciam não ter conexão 

com a realidade. Tal perspectiva aparece na fala de 3 participantes. É possível retomar a fala da 

Licencianda 9, já citada anteriormente, quando destacou que não tinha nenhuma noção da 

importância da Geografia para o seu cotidiano. No mesmo sentido, a Licencianda 10 afirma:  

as aulas de Geografia eram chatas, o professor fazia leitura compartilhada do livro didático, 

passava bastante seminário de conteúdo que não estávamos estudando” (LICENCIANDA 10, 

2017). Ainda sobre as aulas de Geografia, o Licenciando 14 pontua outras questões: 

 

 Geralmente líamos ou copiávamos algo do livro. Fazíamos um pequeno 

debate e encerava fazendo algum exercício, não havia uma contextualização 

com a nossa realidade, eu não imaginava que assuntos a nossa cidade 

poderiam ser um assunto da Geografia, ela me parecia muito distante, mais 

ligada a coisa de pais e continentes, para mim parecia [...]apenas um grande 
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número de informações importantes, mas eu não sabia para o que elas seriam 

importantes (LICENCIANDO 14, 2018). 

 

Apenas 3 participantes revelam experiências diferentes na educação básica. O 

Licenciando 6, por exemplo, ao responder como eram as suas aulas de Geografia afirma: “em 

geral meus professores eram bem dinâmicos, bem comunicativos e sempre que possível saíam 

das aulas expositivas, com dinâmicas e aulas práticas” (LICENCIANDO 06, 2017). Nas 

palavras do Licenciando 4, as aulas “eram com metodologia cooperativas, com a participação 

intensa dos alunos” (LICENCIANDO 04, 2017). 

Quando indagados sobre alguma caraterística que estava presente na forma como seus 

professores de Geografia abordavam o conteúdo, reafirmou-se a indicação realizada 

anteriormente da predominância de aulas expositivas centradas no uso do livro didático. Um 

total de 9 participantes indicam que a principal caraterística de seus professores de Geografia 

na educação básica eram as aulas sempre expositivas, 7 apontam para a centralidade do livro 

didático no processo de ensino. Apenas 2 participantes da pesquisa elencaram características 

diferentes, a saber: postura crítica e prática que mobilizava os alunos a participarem e 

interagirem durante as aulas.  

Contudo, quando se pediu para que falassem se tiveram algum professor com 

característica(s) diferenciada(s) na mediação da aula de Geografia, 2 participantes citaram a 

realização de debates, 2 mencionaram a abordagem do conteúdo em uma perspectiva crítica, 

considerando o cotidiano e 5 indicaram a realização de aula de campo. Vale ressaltar que as 

experiências descritas eram sempre pontuais, indicando que não se tratava de uma prática 

comum, mas sim de uma exceção nas práticas habituais, como pode ser verificado nas falas dos 

Licenciandos 1 e 14 e da Licencianda 10:  

 

Houve apenas um professor que debatia as atividades passadas aos alunos, 

porém ele me deu aulas por apenas dois bimestres (LICENCIANDO 1, 2017). 

Eu fiz todo o meu fundamental anos finais e ensino médio em um único 

colégio, tive apenas um professor para todos esses anos, mas me lembro 

vagamente de um professor no fundamental anos iniciais pro volta do 4° ano, 

que fazia aulas campo dentro da própria escola, certa vez explicou como 

ocorre a erosão do solo por meio das linhas de escoamento que se formavam 

em uma parte de terra no estacionamento da escola (LICENCIANDO 14, 

2017). 

Quando cursei o Ensino médio, por um curto período de tempo tive uma 

professora que ensinou o conteúdo de Geografia realizando um campo, nunca 

esqueci, pois esse dia foi muito interessante, visitamos a SANEAGO para 

entender o processo de tratamento da água (LICENCIANDA 10, 2017). 
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Considerando os dados apresentados até aqui, entende-se que, na educação básica, os 

alunos se identificavam com a disciplina principalmente por considerarem os temas abordados 

amplos e interessantes. São citados temas como sociedade, astronomia e relevo. Porém, o 

instrumento metodológico aplicado não foi capaz de aprofundar a aquisição de dados a ponto 

permitir a inferência da forma que os conteúdos foram mediados, tendo em conta a 

especificidade disciplinar da Geografia, ou seja, a questão espacial26.  

Com base nesses dados, é possível inferir que o modelo de Geografia vivenciado pela 

maior parte dos licenciandos, portanto, aproxima-se da constatação de Braga (2010): de que 

ainda há uma visão predominante advinda de uma concepção popular de que a Geografia é uma 

disciplina que estuda tudo, ou aspectos de tudo.  

Nota-se que a maior parte dos participantes descrevem como principal característica 

das aulas, práticas pedagógicas descritivas, expositivas com dependência do livro didático. 

Reconhece-se que tais metodologias caminham para uma Geografia descritiva e centrada na 

memorização de informações.  Não são mencionados aspectos teóricos da disciplina, e práticas 

como debates e aulas de campo são dadas como exceções nas experiências da maior parte dos 

alunos.  

Esses dados refletem as primeiras alusões da docência em Geografia que esses alunos 

tiveram, bem como suas primeiras concepções quanto à Geografia escolar. Em resumo é 

possível afirmar que os conceitos iniciais da docência em Geografia formulados pelos futuros 

professores contemplam uma Geografia descritiva, dada como uma prática tradicional apesar 

das iniciativas de renovação. Soma-se a isso a ideia errônea já verificada por Braga (2010): de 

que a Geografia estuda todas as coisas e todos os aspectos de uma coisa.  

Dessa forma, demarca-se a formação no ensino superior como momento de construção 

conceitual, e, consequentemente, superação de imagens e concepções da profissão docente e da 

Geografia escolar que foram construídas durante a trajetória de vida dos licenciandos que 

incluiu anos de educação básica. Esse talvez seja o maior propósito e, também maior desafio 

da formação inicial, pois, como explicitado, parte das concepções construídas a priori não 

expressam a especificidade geográfica. Afinal, a Geografia não é descritiva, não estuda tudo, e 

não domina outras áreas, ela possui uma especificidade e isso é que a torna singular e relevante 

socialmente.  

 
26 A sinalização desse fato objetiva reafirmar a preocupação expressa nesta tese: de que os conteúdos 

precisam ser abordados a partir das bases teóricas e metodológicas da ciência geográfica.  
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De posse dessa análise, buscou-se refletir sobre as compreensões dos participantes 

acerca da Geografia acadêmica e da escolar e suas percepções sobre o processo formativo do 

professor na interface dessas dimensões. Para tal, realizou-se a categorização das respostas dos 

questionamentos em três temas centrais: percepção do curso de Geografia e sua especificidade; 

entendimentos sobre Geografia escolar e seus objetivos; compreensões da formação e a 

especificidade do professor de Geografia. 

Observou-se que dentre os participantes da pesquisa, 11 deles consideram o curso de 

licenciatura em Geografia bom, 3 consideram ruim e 1 não respondeu. As justificativas 

daqueles que consideram um bom curso esteve centrada em três aspectos: formação crítica 

citada por 5 participantes; formação cidadã mencionada por 4; e formação para leitura do 

espaço que foi indicada por 2 licenciandos. Nas palavras da Licencianda 10, o curso de 

Geografia possibilitou “ver a realidade e abrir os olhos para ela, a pensar criticamente” 

(LICENCIANDA 10, 2017). Já a Licencianda 9, por exemplo, afirma “hoje, praticamente no 

final da minha formação, consigo compreender que a Geografia forma cidadãos, ou ao menos 

deveria ser um objetivo” (LICENCIANDA 9, 2017).  

As licenciandas 8 e 11 foram responsáveis por indicar a formação para leitura do 

espaço.  De acordo com a participante 8 “é um curso bastante relevante e satisfatório, pois 

permite ao profissional da Geografia estabelecer uma visão crítica do espaço geográfico e das 

relações que ocorrem neste espaço” (LICENCIANDA 8, 2017). O Licenciando 13 aponta: “o 

curso de Geografia é um bom curso, nos proporciona principalmente aprender a ler o espaço 

geográfico. Pois esse espaço é onde ocorrem as modificações, a construção e a reconstrução 

da sociedade e dos elementos [...]” (LICENCIANDA 13, 2018). 

O fato de que apenas duas alunas mencionam a questão da análise espacial, e a maioria 

dos alunos consideram o curso bom usando como explicação, principalmente a formação crítica 

e cidadã que ele proporciona chama atenção para o fato de que aqui, mais uma vez, não foi 

possível identificar na percepção deles algo que se remetesse à especificidade da Geografia.  

Em outras palavras, é importante demarcar que a cidadania enquanto “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. 05) é uma intenção clara do curso de Geografia, contudo, ela pode estar presente em 

qualquer outro curso superior e precisa ser contemplada inclusive na educação básica. 

 Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 63) sinalizam, por exemplo, que a função da 

escola é a de formar cidadãos mais preparados e qualificados para o contexto atual, 

desenvolvendo “conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício autônomo, 
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consciente e crítico da cidadania”. Assim como Libâneo Oliveira e Toschi (2012), seria possível 

realizar uma ampla listagem de autores que já apontaram para a relevância de que a educação 

(independente da área disciplinar e nível) deve caminhar para alcançar a construção da 

cidadania e, consequentemente, desenvolver a capacidade de crítica dos alunos sobre a 

realidade vivida.  

Nesse sentido, as principais justificações notadas na fala da maior parte dos alunos 

responde muito bem ao que está proposto no PPP sobre a formação crítica e cidadã, mas fazem 

alusão a pontos gerais da educação e não dão conta de legitimar a singularidade da Geografia 

enquanto uma ciência que é capaz de desenvolver habilidades cognitivas, centradas em uma 

base conceitual, que valida a leitura do mundo – o que pode ser em uma perspectiva crítica - a 

partir do espaço geográfico.  

Quanto aos licenciandos que consideram o curso ruim, 2 afirmam que ele não capacita 

para a atuação na educação básica e 1 aponta para a fragmentação do curso em áreas. A fala da 

Licencianda 5 ilustra a primeira afirmação “eu acho que o curso não prepara como deveria 

para a sala de aula da educação básica e foca mais na possibilidade dos alunos continuarem 

na academia com mestrado e doutorado” (LICENCIANDA 5, 2017). Essa fala permite uma 

aproximação com a constatação de Callai (2013) no que diz respeito ao modo como os 

licenciandos pensam que deveria ser a formação inicial. Segundo pesquisa realizada pela autora, 

em geral os alunos licenciandos expressam o interesse em serem treinados para dar aula, por 

isso são recorrentes as reclamações que afirmam que o ensino superior trata de temas amplos, 

com leituras de difícil compreensão ao invés de se ensinar os conteúdos da escola e a usar o 

livro didático.   

Contudo, embora a formação para a análise do espaço geográfico não apareça de 

maneira expressiva nas respostas dos alunos, o espaço geográfico é apontado por 13 alunos 

como sendo o objeto de investigação da Geografia. Os outros dois participantes não souberam 

responder. Nas respostas dos alunos essa indicação aparece sempre de maneira objetiva, sem 

expressar nenhuma outra reflexão ou relação com princípios e base epistemológicas. Ao 

analisar a forma como as respostas foram construídas, observa-se que este é colocado com uma 

verdade absoluta que não carece de justificativa. 

Quando questionados sobre os objetivos da ciência geográfica, de maneira um pouco 

diferente, 11 alunos indicam a compreensão da relação homem-natureza que se dá no espaço e 

5 deles relacionam   a diferentes conceitos. A fala da participante 9 exemplifica esse dado:  

 

“o objeto principal de análise é o espaço geográfico, podendo dentro desse 
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existir outros como as categorias lugar, região, natureza e etc. O objetivo é 

compreender as relações no espaço geográfico considerando a minha 

atuação no mesmo” (LICENCIANDA 9, 2017).  
 

A predominância de respostas apontando para o espaço geográfico e a relação homem-

natureza já havia hipoteticamente sido considerada durante a elaboração do questionário de 

pesquisa. Esta hipótese surgiu mediada pela consciência de que essas definições circundam o 

discurso da maior parte dos estudos veiculados sobre a ciência geográfica. Estão presentes 

desde textos acadêmicos até reportagens sem respaldo científico. Por isso, almejou-se 

ultrapassar a reprodução de discursos e em alguma proporção captar a operação mental dos 

sujeitos. Para isso, elaborou-se uma outra questão a fim de mobilizar o entendimento do mesmo 

tema. Questionou-se aos participantes se a ciência geográfica se diferia das demais ciências em 

sua maneira de analisar os fenômenos e pediu-se que exemplificassem suas respostas.   

Do total de participantes, apenas 1 afirmou que a Geografia não se difere de outras 

ciências, ou seja, 14 alunos entendem que a Geografia possui características singulares.  Para 8 

desses licenciandos, o diferencial da Geografia está na abrangência de temas estudados por essa 

ciência, é o caso do número 6 que afirma: “seu diferencial se dá na presença de variadas áreas 

de conhecimento, construindo uma ciência de síntese” (LICENCIANDO 6, 2017). Ao tentar 

exemplificar concretamente a especificidade da ciência na abordagem dos fenômenos, ele 

descreve: “no processo de ocupação de determinado espaço, o estudo [geográfico] levará em 

conta aspectos humanos, sociais, culturais, econômicos e naturais, abraçando várias 

vertentes” (LICENCIANDO 6, 2017).  Outra fala que expressa fielmente a mesma ideia é a do 

licenciando 2: “a Geografia possui conhecimentos que lhe proporciona atuar em diferentes 

esferas: social, econômica, cultural e também ambiental” (LICENCIANDO 2, 2017). 

Do ponto de vista epistemológico, Gomes (2009) trata a ideia de uma Geografia de 

síntese, que começou a ser questionada desde meados de 1950. Tal perspectiva foi usada como 

subterfúgio para justificar que a Geografia, sendo uma ciência inteiramente empírica, não 

precisava tecer esforços para elaborar teorias e explicações gerais.  Assim, o fundamental era a 

descrição da realidade. Quando essa situação era apontada como um problema epistemológico, 

dentre as respostas, destacava-se o entendimento de que a Geografia era uma síntese das demais 

ciências.  O autor expõe seu pensamento:  

 

a Geografia é uma ciência de síntese – a diferença da Geografia das outras 

ciências é que ela integra todos os conhecimentos na apreciação de um lugar 

(espaço, região etc.) Em outras palavras, para conhecermos a forma de ser de 

um espaço é necessário conhecer todos os elementos que estão presentes que 

estão presentes e contribuem na fisionomia daquele espaço.  A Geografia é 



 

 

117 

assim definida como ciência dos lugares. Era comum também apresentar a 

geologia, a pedologia, a climatologia, mas também a demografia, a sociologia, 

a economia, entre outras, como ciências subsidiárias à Geografia. Estas 

disciplinas seriam analíticas, tratariam de um campo fenomênico, ou seja, 

participariam do questionamento sobre um problema ou de um domínio. A 

Geografia não responde a um problema específico, nem por um tipo de 

fenômeno, ela trata dos lugares, e portanto, integra todos os conhecimentos 

que operam naquele espaço. De certa forma, nesse caso a ciência geográfica 

não tem papel de explicar, mas simplesmente relacionar os campos analíticos 

advindos de outras disciplinas. Por isso se difundiu a ideia de que a Geografia 

faria uma grande síntese (GOMES, 2009, p. 17).   

  
 

Concorda-se com Gomes (2009) que toda ciência precisa oferecer alguma 

contribuição, ou seja, precisa construir conhecimento e, para isso, é necessário definir um 

campo de investigação próprio. Ao ser definida como síntese de outras ciências, isenta-se a 

Geografia dessa função. Além disso, “a ideia de que a Geografia era uma ciência caracterizada 

pela inter-relação de diversos campos não pode se sustentar, pois todas as ciências se nutrem 

elas mesmo de inter-relações entre variados campos” (GOMES, 2009, p. 20).  

O que se observa é que a ideia colocada pelos 8 licenciandos está muito próxima da 

concepção de ciência de síntese, conforme explicada por Gomes (2009), aspecto que precisa 

ser compreendido como uma fragilidade.  Aqui, vale ainda retomar que 4 desses licenciandos 

já haviam mencionado anteriormente que gostavam das aulas de Geografia devido a abordagem 

de temas variados e diversos. Isso reforça o indicativo de que tais alunos ainda não romperam 

por completo com as percepções formuladas a partir da educação básica sobre a ciência 

geográfica, e, possivelmente, ainda não conseguem estruturar de maneira clara que a Geografia 

contribui a partir da análise da espacialidade.  

Outros 2 licenciandos retomaram a ideia da formação crítica, discutida anteriormente, 

para explicar o diferencial da Geografia. É o caso da Licencianda 11 quando define que o papel 

da Geografia é “transformar o ser humano em alguém crítico e capaz de propor mudanças que 

levam a transformações solidárias das relações desenvolvidas no espaço” (LICENCIANDA 

11, 2017).  

Apenas os 3 sujeitos restantes apontaram para a análise do espaço geográfico como 

sendo o aspecto que diferencia a Geografia das demais ciências.  Na fala da licencianda 5, a 

especificidade é que “a ciência geográfica parte do espaço, o que não ocorre nas outras” 

(LICENCIANDA 5, 2017).  A Licencianda 8 afirmou: “a diferença está no objeto de estudo 

que para nós é o espaço Geográfico” (LICENCIANDA 8, 2017). Destaca-se ainda a fala da 

Licencianda 9: “a ciência geográfica se difere de outras ciências pela maneira que analisa 
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aspectos específicos para compreender os aspectos gerais do espaço” (LICENCIANDA 9, 

2017). 

Trazendo esse importante entendimento, buscou-se uma certificação de que a resposta 

destes alunos não se tratava de uma reprodução de discursos prontos, e, portanto, solicitou-se 

que exemplificassem esse diferencial. A Licencianda 5 não conseguiu exemplificar. As 

licenciandas 8 e 9, não construíram um exemplo de análise, contudo, trouxeram argumentos 

relevantes: 

 Um exemplo dessa diferenciação com outras ciências está no fato de que a 

Geografia engloba vários vieses de análise como o social, ambiental, 

econômico para entender o espaço geográfico (LICENCIANDA 5, 2017).   

 

Um exemplo que difere a ciência geográfica das outras é como as coisas 

podem ser vistas de forma diferente por um geógrafo se comparamos com 

alguém que não possui conhecimentos geográficos. A própria concepção do 

que é espaço se modifica ao ser abordado por ciências diferentes 

(LICENCIANDA 9, 2017). 
 

 Em resumo, verifica-se que os exemplos reafirmam o diferencial da Geografia pela 

análise do espaço geográfico. Porém, o objetivo da questão27 era que as licenciandas operassem 

com esse diferencial na análise de um fenômeno. Contudo, isso não aconteceu. Uma primeira 

questão que se levanta para explicar isso é que, provavelmente, a formulação da questão, não 

deixou claro o objetivo da pergunta. Com isso, por uma falha metodológica as licenciandas não 

formularam os exemplos como esperado.  

Do ponto de vista teórico – partindo da ideia de que as alunas compreenderam o que 

foi solicitado -, levantam-se duas outras questões. Assim, de acordo com os estudos realizados 

na obra de Vigotski (2000) a primeira delas é de que essas três participantes, possivelmente, 

ainda têm uma noção geral, isto é, pensamentos por complexos, do que seria espaço geográfico 

e não o conceito em si.  Por essa razão não conseguiram operar intencionalmente com o conceito 

na formulação de seus exemplos. Uma segunda possibilidade é que apesar de terem formulado 

o conceito de espaço geográfico por meio da aprendizagem no ensino superior, ainda não 

conseguem operar com ele em exemplos práticos de sua análise, por não terem alcançado o 

movimento dialético que vai do abstrato ao concreto e vice-versa.  

De toda maneira, dado os aspectos descritos, ainda é possível inferir que as 

Licenciandas 8 e 9 apresentam indícios de que compreendem a especificidade da Geografia a 

partir da abordagem dos fenômenos com enfoque no espaço geográfico.  

 
27 A questão foi formulada da seguinte maneira: Caso considere que a ciência geográfica se difere de outras 

ciências, exemplifique:  
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Para além dessas considerações, é pertinente sinalizar que assim como no PPP, em 

nenhuma das questões respondidas, os futuros professores mencionaram a constituição do 

Pensamento Geográfico. Em verdade, o termo se quer aparece em suas respostas, indicando um 

possível desconhecimento dessa finalidade da formação inicial.  

Após verificar as concepções que os alunos possuem sobre a Geografia, buscou-se 

identificar as percepções deles quanto à relação existente a ciência, a Geografia escolar e a 

profissão docente em Geografia. Identificou-se que os 15 alunos compreendem que existe uma 

relação entre as duas. Contudo, ao se esforçarem para justificar e/ou exemplificar esse vínculo, 

observou-se que 11 participantes registram falas que não justificavam ou exemplificavam o que 

foi solicitado. Foram expressas respostas que descrevem a Geografia escolar como uma 

simplificação da ciência geográfica.   

O sujeito 3, por exemplo, afirma a existência da referida relação, porém ao se justificar 

aponta: “a Geografia nas escolas é muito superficial não abordando a fundo a importância dela 

enquanto ciência” (LICENCIANDO 3, 2017). Para a Licencianda 5, a “Geografia é tratada de 

maneira mais simples na Geografia da escola” (LICENCIANDA 5, 2017). Essas falas, bem 

como dos demais, ora não citadas, indicam que possivelmente os 11 licenciandos tenham como 

principal referencial a interpretação que realizam da Geografia escolar decorrentes das 

vivências ainda na condição de alunos da educação básica. Tal dado sugere que para eles ainda 

não está clara - nem mesmo na dimensão teórica - a relação real estabelecida entre ambas.  

Cavalcanti (2019, p. 85) salienta que há um vínculo entre os sentidos dados a ambas. 

Nas palavras da autora, o papel da Geografia no ensino “está estreitamente vinculado ao sentido 

atribuído a ciência geográfica, embora essa vinculação não autorize se colocar as duas como 

equivalentes, nem a entender a Geografia na escola como aplicação ou versão simplificada da 

sua ciência de referência”. Assim, concorda-se com a autora que em nível superior a Geografia 

é conjunto de conhecimentos formulados por geógrafos investigadores com referências em suas 

diferentes matrizes teórico-epistemológicas. No que tange à Geografia escolar tem se um 

conjunto de conhecimentos já estruturados com o objetivo de compor a formação de escolares 

para que eles tenham condições de pensar o mundo em que vivem a partir desses.  

Identificou-se que apenas quatro participantes estão próximos desse entendimento. 

Estes pontuam a relação estabelecida entre a ciência e a disciplina escolar, destacando a 

primeira como base cientifica da segunda, tal como pode ser observado a seguir.  

 

Todo conteúdo mediado pelo professor deve partir de uma base concreta e se 

tratando da Geografia escolar a base dela é a própria ciência geográfica. Por 
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exemplo: como ensinar o aluno a interpretar o lugar onde ele vive sem antes 

estabelecer um conceito de lugar? (LICENCIANDO 1, 2017). 

 

Sim, com certeza possível [estabelecer algum vínculo entre Geografia Escolar 

e Ciência Geográfica] e se faz necessário. A construção da aprendizagem 

deve estar fundamentada no conhecimento científico, e sempre levando em 

consideração a realidade dos alunos, estimulando-os a desenvolver o 

pensamento crítico (LICENCIANDO 15, 2017). 

 

A fala desses sujeitos está em consonância com a compreensão desta tese, quanto à 

necessidade do professor construir uma sólida base epistemológica que leve em consideração 

as formulações teóricas, conceitos e princípios metodológicos, de modo que na atuação 

profissional sejam capazes de abordar os conteúdos respeitando a especificidade dessa ciência.  

A fim de aprofundar um pouco mais acerca das compreensões que os licenciandos 

possuem sobre a questão, indagou-se a eles qual o objetivo da Geografia escolar.  Verificou-se 

que 13 licenciandos apontam que o objetivo é a formação crítica e/ou cidadã dos alunos da 

educação básica. Destes, 5 fazem referência a aplicação dessa formação na compreensão das 

realidade cotidianas, como pode ser observado na fala da Licencianda 8 que afirma ser objetivo 

da Geografia escolar “formar cidadãos críticos, ou seja, capazes de analisar o que ocorre ao 

seu redor e formar suas próprias opiniões” (LICENCIANDA 8, 2017). Para a Licenciada 10, o 

objetivo é “levar o aluno a compreensão da sua realidade, a ter uma leitura de mundo, pois a 

Geografia dá base e suporte para uma visão crítica” (LICENCIANDA 10, 2017). Nas palavras 

da Licencianda 5 e do Licenciando 15, busca-se com a Geografia escolar  

 

[...] inserir o aluno no contexto do lugar em que ele está abrangendo todo o 

globo. Ele poderá relacionar de forma crítica todas as questões que ocorrem 

no espaço influenciadas pela relação do homem com a natureza 

(LICENCIANDA 5, 2017).   

 

Abrir a mente e estender o nível de conhecimento dos alunos, desenvolvendo 

em cada um o pensamento crítico, sobre o contexto em que ele está inserido. 

Isso se faz possível, quando o aluno percebe a importância e influência que 

ele exerce no meio em que vive, da mesma maneira que o contexto e realidade 

vividos por eles o influenciam (LICENCIANDO 15, 2017). 
 

O reconhecimento de que essa formação crítica e cidadã, que se constitui como função 

da educação em suas diferentes disciplinas, deve ser aplicada na compreensão da realidade 

vivida, na percepção do meio em que vive, na leitura do mundo, nas relações que ocorrem ao 

redor dos sujeitos, é um aspecto relevante. Esse dado, apesar de ser muito frágil, dá indícios de 

que os 5 licenciandos, em alguma medida, sabem que os conhecimentos geográficos subsidiam 
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a interpretação das relações homem-natureza que se materializam no espaço e em suas 

diferentes transformações.  

Outros 2 participantes da pesquisa conseguem exprimir essa ideia de análise do espaço 

geográfico de forma mais clara, sendo eles os Licenciandos 2 e 4.  O Licenciando 2, afirmou 

que objetivo da Geografia escolar “entender o espaço geográfico, a natureza e sua apropriação 

pelas pessoas” (LICENCIANDO 2, 2017). No mesmo sentido, o Licenciando 4 disse que o 

objetivo da Geografia escolar é fazer com que o aluno “consiga possuir uma melhor visão das 

relações entre os sujeitos e a natureza dentro do espaço, partindo do local para o global” 

(LICENCIANDO 4, 2017).  

Assim, apesar de 8 alunos não mencionarem uma ponte entre os pontos gerais da 

educação – formação crítica e cidadã – e os aspectos específicos da ciência geográfica, nota-se 

que as justificações de 7 alunos foram acrescidas de aspectos que permitem aproximações 

geográficas, ou seja, com a reflexão dos fatos centrada na questão espacial.  

Na relação entre Geografia como ciência e Geografia escolar, segundo Cavalcanti 

(2019), estabelece-se uma questão que une as duas modalidades: o Pensamento Geográfico. 

Contudo, assim como não está contemplado no PPP e não foi mencionado quando os 

licenciados respondiam sobre os objetivos da Geografia acadêmica, ao pensar a Geografia 

escolar, o desenvolvimento do Pensamento Geográfico novamente não foi citado por nenhum 

dos futuros docentes.  

Por fim, conhecendo o entendimento que os participantes exprimem sobre a Geografia 

escolar, foram analisadas as questões que almejaram evidenciar como eles pensavam o 

exercício da profissão docente em Geografia. Nessa parte, centrou-se em identificar o que 

consideravam essencial para formar-se um professor de Geografia e se reconheciam 

especificidades para docência na disciplina.  

A partir do conteúdo presente nas falas dos participantes da pesquisa sobre o que é 

essencial para a formação de um professor de Geografia, observou-se que as respostas se 

dividem em 4 categorias: visão de totalidade, prática, domínio da didática e domínio de 

conteúdo geográfico (embasamento teórico). As duas primeiras categorias foram indicadas por 

dois participantes cada. O domínio da didática foi mencionado por 11 licenciandos e o domínio 

do conteúdo 9.   

Algumas falas exemplificam as menções feitas as categorias de domínio do conteúdo 

e da didática:  

 

Acima de tudo um professor de Geografia deve ter um bom embasamento 

teórico, sempre renovando seus conhecimentos teóricos e ao dar aulas [deve 
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ter] conhecimento das diversas metodologias didáticas que podem ser usadas 

para essa função de vital importância (LICENCIANDO 1, 2017).  

 

Uma boa didática para a mediação do conteúdo para os alunos 

(LICENCIANDO 4, 2017).  

 

Ele precisa compreender bem todos os conceitos geográficos e suas 

aplicações para proporcionar um melhor ensino-aprendizagem para a 

educação básica (LICENCIANDA 5, 2017).  

 

 O essencial para um professor de Geografia é a didática e o domínio do 

conteúdo” (LICENCIANDA 7, 2017).   

 

Outro elemento que reafirma a valorização da base teórica da ciência como essencial 

para o professor de Geografia refere-se à compreensão unânime dos licenciandos de que os 

conhecimentos geográficos são relevantes para a prática docente em Geografia, aspecto 

indicado pela licenciada 8 como norteadores da prática docente na área.   

Quanto à especificidade da docência em Geografia, um total de 13 participantes 

entendem que o professor de Geografia se difere de professores formados em outras disciplinas. 

Os outros 2 não responderam à questão. A fala dos participantes indicam três principais 

elementos diferenciadores, a saber: 1) domínio do conhecimento geográfico apontado por 6 

licenciandos; 2) prática questionadora/crítica indicado por 5 licenciandos; 3) abrangência de 

conhecimento por 2 licenciandos.  

 A partir de uma análise em conjunto, observa-se que a construção de uma sólida base 

teórica, que permite consequentemente o domínio do conteúdo, é uma demanda reconhecida 

pelos licenciandos como essencial e como um marco diferencial da docência em Geografia. 

Porém, chama atenção o fato de que o número de alunos que indicam o domínio de conteúdo 

(embasamento teórico) como essencial para a formação do professor de Geografia (9), é 

superior ao número de pessoas que entende essa mesma variável como uma especificidade do 

profissional em Geografia. Além disso, a prática questionadora/crítica que não é indicada como 

essencial para a formação, é apresentada por 5 licenciandos como diferencial dos docentes em 

Geografia.  Há, portanto, uma confusão de entendimentos.  

Pensando a formação específica em Geografia, esses dados revelam que os 

licenciandos adotaram o discurso da relevância de uma base teórica na formação docente. 

Contudo, quando tentam definir a especificidade do professor dessa disciplina, fundamentam-

se em aspectos que não dialogam com a verdadeira identidade da ciência geográfica. O domínio 

do conhecimento geográfico é indicado por 6 alunos, enquanto a soma daqueles que acreditam 

que a especificidade está na postura questionadora, na visão crítica e na abrangência do 
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conhecimento é de 7 licenciandos. Isso explicita que os licenciandos, em sua maioria, ainda não 

compreendem as dimensões fundantes de um Pensamento Geográfico.  

Assim, verifica-se que ao serem mediados a refletirem sobre a docência em Geografia, 

os licenciandos, mais uma vez, manifestam respostas incipientes no que se refere às indicações 

do Pensamento Geográfico.   

Tendo em conta as percepções dos sujeitos no que tange às experiências com a 

Geografia escolar, as compreensões quanto à ciência geográfica a partir de sua formação no 

ensino superior, e suas concepções da profissão docente em Geografia, entende-se que é 

necessário apontar algumas considerações preliminares da formação inicial de futuros 

professores e sua interface com a constituição do Pensamento Geográfico.  

A primeira consideração a se fazer é que embora essa etapa da pesquisa tenha 

contemplado licenciandos que já haviam integrado entre 60 e 80% do curso, e, portanto, cursado 

grande parte das disciplinas específicas, suas falas quanto à Geografia e sua especificidade 

ainda são muito próximas do que descrevem sobre suas experiências durante a educação básica.  

Dito de outra forma, notou-se que os alunos ainda têm forte referência a imagem de Geografia 

que construíram na condição de escolares.  

Essa referenciação pode ser explicada pelo fato de a licenciatura em Geografia formar 

o sujeito para uma profissão, que ele já teve um contato a priori, ocupando o lugar de aluno. 

Assim, é natural que durante esse tempo formulem-se pré-conceitos sobre a ciência e a profissão 

docente. A ideia, por exemplo, de que o diferencial da Geografia é sua abrangência de vários 

temas, resguarda relação direta com a percepção construída ainda na/sobre a educação básica, 

conforme o conteúdo dos relatos. 

Para exemplificar essa análise, tem-se as respostas do sujeito 6. Ele nos informa em 

seu questionário que quando estava na educação básica achava a Geografia “uma disciplina 

interessante e diversificada [...] podendo contemplar diversos conteúdos”. Posteriormente, 

sinaliza que é essencial para a formação do professor de Geografia “ter a mente aberta e a 

interdisciplinaridade, já que a Geografia requer conhecimentos de diferentes vertentes”. 

Reforçando a mesma ideia, afirma que o diferencial da Geografia se dá pela “presença de 

variadas áreas de conhecimento”. Para exemplificar esse diferencial, o licenciando 6 afirma 

ainda: “pode se exemplificar pelo processo de ocupação de determinado espaço, cujo estudo 

levará em conta aspectos humanos, sociais, culturais, econômicos e naturais, abraçando várias 

vertentes”. Para este participante, o diferencial do professor de Geografia está no fato de que 

“existe uma facilidade e/ou propensão maior a dominar outras áreas”. Observa-se que o 

conteúdo de sua fala mantém relação direta com sua percepção de quando ainda cursava a 
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Geografia escolar. 

Esse exemplo, em alguma medida, ilustra a ausência de compreensão da Geografia e 

sua base epistemológica pelos licenciandos, logo demarca também uma confusão quanto ao que 

é essencial para a atuação docente em Geografia. Cavalcanti (2019) ao pensar a especificidade 

do professor de Geografia argumenta que não é necessário para ele saber tudo que constitui o 

objeto analisado, é preciso saber apenas o que esclarece a espacialidade do fato ou fenômeno. 

Assim, concordando com Cavalcanti (2019) e pensando mais especificamente sobre a 

formação inicial, afirma-se que a referência de Geografia e sua natureza disciplinar 

necessariamente precisa ser (re)construída ao longo do curso, ultrapassando o nível da 

especulação. Esse processo se fundamenta na aprendizagem da base epistemológica dessa 

ciência, incluindo os conceitos e os métodos que lhe são próprios, para que seja possível o 

desenvolvimento do Pensamento Geográfico.  

A segunda consideração refere-se à ideia de que a contribuição da Geografia em suas 

duas variáveis – acadêmica e escolar – é proporcionar a formação crítica e cidadã. Concorda-

se com Vallerius (2017) que para a prática docente em Geografia é relevante incentivar e 

colaborar para a participação ativa dos sujeitos, enquanto agentes sociais. Além disso, carece 

se configurar uma prática que ultrapasse o pensar sobre os problemas e reflita caminhos de 

enfrentamento.  

Diante disso, reflete-se que esses elementos são extremamente importantes e precisam 

ser contemplados na educação, até mesmo por se enunciarem como um desdobramento da 

formação do Pensamento Geográfico, contudo, diferente do que foi colocado por 12 dos 15 

sujeitos - em algum momento de suas respostas - esses não podem ser dados como a marca 

identitária da Geografia enquanto ciência, tão pouco como o diferencial do docente em 

Geografia. Para clarificar melhor a crítica que está sendo feita a essa ideia, vale questionar:  

caso um indivíduo formado em história, com senso crítico desenvolvido e formação cidadã 

aguçada, disponha-se a dar aulas de Geografia, sua atuação docente na disciplina é legítima? 

Ou reformulando a questão sob outra ótica: as outras disciplinas escolares não têm também a 

função de ofertar uma formação crítica e cidadã?  

Reafirmo que não se almeja negar a necessidade da formação crítica e cidadã, mas é 

preciso demarcar que essa formação, na Geografia, constitua-se a partir do desenvolvimento do 

Pensamento Geográfico. Dessa forma, a atuação crítica e a prática cidadã dos indivíduos estarão 

respaldadas no conhecimento geográfico.  

Por fim, uma última consideração: observou-se que nenhum dos participantes 

mencionou a construção do Pensamento Geográfico. Mais uma vez, por saber que é uma 
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denominação nova, procurou-se identificar, nos questionários, indícios de que apesar do termo 

não ser contemplado, a ideia estivesse implícita no conteúdo das respostas.  

Para tal, foi investigado se o sistema conceitual mínimo proposto anteriormente, com 

seus princípios, conceito dominante e possíveis conceitos que se desdobram dele eram 

contemplados nas respostas dos alunos. Constatou-se que o conceito de espaço geográfico é o 

que aparece de maneira mais prevalecente no conteúdo das falas dos participantes da pesquisa. 

Dessa forma, o espaço geográfico e/ou a relação homem-natureza/sociedade-meio está 

contemplada nas falas de todos os investigados em pelo menos uma vez. Porém, não há nenhum 

dado concreto em suas respostas que permita inferir uma compreensão acerca da operação do 

pensamento por meio destes conceitos e seus derivados, bem como dos princípios de 

localização e escala geográfica.    

O conjunto dos dados analisados traz à tona a inferência de que os futuros professores 

não têm consciência de que o Pensamento Geográfico é uma meta para sua formação inicial e 

se constitui como caminho para reafirmar a relevância epistemológica da Geografia e superar 

práticas questionáveis da Geografia escolar. Dessa forma, alguns questionamentos 

comparecem: há por parte dos licenciandos o desconhecimento de que a Geografia é uma forma 

de pensar?  Será possível a constituição de um Pensamento Geográfico pelos licenciandos sem 

que eles tenham consciência de sua existência? 

Entende-se que durante a formação inicial é fundamental que ocorra uma 

problematização/reconstrução dos pré-conceitos construídos ainda na educação básica sobre a 

Geografia.  Ideias como as de que a Geografia é diferente por ser crítica, por falar de vários 

assuntos, por formar para a cidadania, não compreendem a especificidade dessa disciplina. Em 

razão do não conhecimento dessa singularidade, nem mesmo pelos futuros profissionais da área 

é que os mais diferentes órgãos e organizações têm tido munição para questionar a relevância 

desta disciplina na educação básica e, consequentemente, nos cursos superiores. Há, portanto, 

um desafio de reconstruir as percepções dos alunos quanto à Geografia, à Geografia escolar e à 

prática docente, favorecendo entendimento da relevância do Pensamento Geográfico. 

Diante das constatações pontuadas por meio da análise dos conteúdos da fala dos 

participantes, concluiu-se a necessidade de aprofundar o exame para verificar se esses 

licenciandos possuem ou não um Pensamento Geográfico e ou indícios desse pensamento. 

Dessa forma, em sequência, averígua-se dados adquiridos por meio de outra estratégia 

metodológica que almejou responder se os licenciandos operam com o Pensamento Geográfico 

na análise dos fenômenos. 
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2.3 Futuros professores de Geografia: a operação intencional com o Pensamento 

Geográfico  

 

Na seção anterior investigou-se como os licenciandos compreendiam a Geografia em 

suas especificidades. Além disso, foi verificado se o sistema conceitual mínimo para a 

constituição do Pensamento Geográfico, proposto no capítulo 1, eram contemplados nas 

respostas dos alunos quando indagados sobre a especificidade da Geografia – científica e 

escolar – e da docência na referida disciplina. 

Por meio disso, identificou-se, no conteúdo das respostas, que o conceito de espaço 

geográfico é o mais contemplado na fala dos alunos. Contudo, como indicado, esses dados ainda 

eram frágeis para inferir sobre a operação do pensamento dos licenciandos por meio dos 

conceitos e princípios geográficos. Dada a necessidade de ampliar as generalizações do objeto, 

apresenta-se, nesta seção, dados elencados a partir de uma segunda estratégia metodológica, a 

fim de verificar a capacidade dos licenciandos de analisar geograficamente os fenômenos.  

Nessa etapa, a amostra de participantes foi de treze licenciandos. A manutenção desses 

sujeitos, esteve condicionada a disponibilidade de participação nessa etapa da pesquisa. Dessa 

maneira, embora os 15 sujeitos tenham sido convidados, apenas 13 demonstraram interesse.  

O instrumento metodológico elaborado para esta etapa da pesquisa, conforme quadro 

7, a seguir, foi denominado “situação-problema”. Seu delineamento levou em conta alguns 

princípios, a saber: 1° selecionou-se um fenômeno que fizesse parte do cotidiano dos 

licenciandos, ou seja, fato que eles já tinham conhecimento prévio e possivelmente já tivessem 

formulado algum tipo de análise, ainda que não cientificamente; 2° buscou-se apresentar um 

fato, que se constitui como uma situação-problema apresentando relevância em escala local; e 

3° procurou-se por textos que apresentassem em nível de introdução o fenômeno.  Assim, 

propôs-se aos licenciandos que realizassem uma leitura do material disponibilizado (texto 1, 2 

e 3), e em seguida que eles realizassem uma análise geográfica.  

 

Quadro 7 – Instrumento metodológico referente à análise geográfica de um fenômeno 

 

 

Esta atividade tem como objetivo identificar indícios de mobilização dos conhecimentos geográficos 

adquiridos ao longo da sua formação acadêmica.  Assim, propomos a leitura e análise geográfica dos 

fatos apresentados abaixo:  

TEXTO 1 

O lago Bonsucesso é considerado de pequeno porte. Possui cerca 74 hectares de espelho 

d’água, com aproximadamente de 2.300 metros de extensão. [...] O reservatório é abastecido pelo 

córrego Bom Sucesso, que percorre toda bacia. O lago Bonsucesso faz parte do Complexo Turístico 
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Vale do Paraíso. Foi construído no ano 2000 pela prefeitura de Jataí, com objetivo de oferecer lazer 

para a população local e aos turistas, assim como desenvolver o turismo [...]. A margem esquerda 

do lago está sendo intensamente ocupada por empreendimentos imobiliários, como a obra de um 

hotel fazenda, loteamento para casas de recreio e um clube de recreio com águas termais. O uso do 

terreno na margem esquerda do reservatório constitui-se de empreendimentos imobiliários como o 

clube Thermas Beach Park, que capta águas com até 40°C no primeiro poço perfurado, na década 

de 1970 pela Petrobrás. [...] Na margem esquerda do lago, localiza-se o Hotel Fazenda Thermas 

Bonsucesso Ltda, uma obra de alto custo, prevista para ser inaugurada em 2007. Na margem direita 

há uma pista de aeromodelismos, duas praias públicas - do Pequi e da Torre - utilizadas para praticar 

esportes e banho, passeios de embarcações, pistas para ciclismo, pescaria, dentre outros. Em 2001 

a barragem rompeu-se, após uma precipitação torrencial no período chuvoso, por não suportar o 

grande volume d´água. Desde a sua construção em 2000 até hoje, o reservatório apresentou vários 

problemas, dentre eles o assoreamento [...] provocado principalmente por falta de um 

gerenciamento do uso dos terrenos nas proximidades do lago.  

 
FONTE: Silva, Sebastião Alves da. Avaliação do assoreamento do Lago Bonsucesso, Jataí – GO . Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Curso de Pós-Graduação em Geologia. Curitiba, 2007. xi, 96 f. : il., tabs. 

(ADAPTADO)  

 

TEXTO 2 

Parte baixa da cidade de Jataí-GO sofre inundação e Lago Bonsucesso transborda 

03/03/2010 01:18 

Desde o dia 26/02 (2010), sexta-feira passada, Jataí vem sofrendo com chuvas 

intermitentes, coisa que há tempos não se via, mas hoje dia 2 (de fevereiro de 2010), terça-feira, 

córregos e rios não suportaram o volume de chuvas e transbordaram.  Como exemplo disso os 

córregos Jataí e Açude que se encontram na entrada de dois bairros da cidade a Vila São Pedro e 

Vila Campo Neutro, tiveram seu volume triplicado colocando essa região no caos com a água 

passando por cima de pontes e invadindo mais de 200 moradias, causando grandes preocupações 

às autoridades do município. Para se ter uma ideia do fato a água chegou nos cruzamentos das Ruas 

Jerônimo Silva (rua do sapo) com a Rua Valeriano do Prado (foto). Até o momento não se sabe se 

há vítimas, mas há prejuízos materiais. Segundo informações, além das fortes chuvas dos últimos 

dias o rompimento de uma represa para criação de peixes às margens do córrego Jataí contribuiu 

para o desastre. O complexo turístico Bonsucesso também foi afetado pelas mesmas chuvas e 

transbordou, deixando autoridades em alerta máximo, pois, no passado rompeu uma barreira de 

contenção.  

  
Fonte: Jataí News. Disponível 

em:  www.jatainews.com: https://gospellive.webnode.com.br/news/parte%20baixa%20da%20cidade%20de%20jatai-
go%20sofre%20inunda%C3%A7%C3%A3o%20e%20lago%20bonsucesso%20transborda/. Acesso em 25/03/2019. (ADAPTADO) 

 

TEXTO 3: 

 

http://www.jatainews.com/
https://gospellive.webnode.com.br/news/parte%20baixa%20da%20cidade%20de%20jatai-go%20sofre%20inunda%C3%A7%C3%A3o%20e%20lago%20bonsucesso%20transborda/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fgospellive.webnode.com.br%2Fnews%2Fparte%2520baixa%2520da%2520cidade%2520de%2520jatai-go%2520sofre%2520inunda%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520lago%2520bonsucesso%2520transborda%2F
https://gospellive.webnode.com.br/news/parte%20baixa%20da%20cidade%20de%20jatai-go%20sofre%20inunda%C3%A7%C3%A3o%20e%20lago%20bonsucesso%20transborda/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fgospellive.webnode.com.br%2Fnews%2Fparte%2520baixa%2520da%2520cidade%2520de%2520jatai-go%2520sofre%2520inunda%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520e%2520lago%2520bonsucesso%2520transborda%2F
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FOTO 1: HOTEL THERMAS BOM SUCESSO  (JATAÍ --

GO) 

 

FOTO 2: VISTA AÉREA DO LAGO BOM                                                         

SUCESSO (JATAÍ --GO)  E SUAS ADJACÊNCIAS. 

 
 

 

A partir dos conhecimentos construídos ao longo do curso de Geografia, pense geograficamente e 

realize uma análise geográfica do(s) fenômeno(s) espacial(is) representados nos textos acima.  

 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019.  

 

 Na apreciação dos dados, objetivou-se identificar indícios de mobilização do 

Pensamento Geográfico por meio da verificação da presença ou ausência de um sistema 

conceitual e dos princípios da Geografia na análise elaborada pelos participantes. Para isso, no 

tratamento do conteúdo das respostas dos sujeitos para codificação das informações, procedeu-

se novamente a partir das orientações de Bardin (1977) no que se refere à técnica da análise de 

conteúdo. Dessa forma, estabeleceu-se regras no intuito de identificar indícios da operação com 

Pensamento Geográfico pelos alunos.  

O exame dos dados desse instrumento, assim como nos demais, partiu de uma “leitura 

flutuante”, por meio da qual filtrou-se a presença ou ausência dos conceitos que compõem o 

sistema conceitual proposto no capítulo 1.  Em seguida, por ter ciência de que as palavras-

chave, apesar de relevantes, podem não ter definição precisa em linguística como indicou 

Bardin (1977), estabeleceu-se como uma segunda unidade de registro a aparição do tema que 

“é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 177, p. 105).  

O tema como unidade de registro permite compreender significações complexas e 

descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação. Por isso, ele responde a 

preocupação presente nesta tese: identificar a operação com o Pensamento Geográfico, mesmo 

em situações que possivelmente o indivíduo opera com determinado conceito em sua análise, 

sem necessariamente apresentar a denominação.  
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A referida preocupação surgiu das indicações realizadas por Vigotski (2000) a partir 

de suas experiências científicas. O autor observou que o indivíduo de qualquer faixa etária, 

mesmo tendo formado corretamente um conceito, ao tentar defini-lo apresenta dificuldades e 

começa a enumerar diversos objetos concretos abrangidos por esse conceito em uma situação 

concreta, como se esses elementos correspondessem ao conceito em si. Portanto, há indícios de 

que muitas vezes o sujeito opera com um conceito, mesmo sem ter consciência disso. 

Apropriando-se desse entendimento, considerou-se que os licenciandos poderiam pensar o 

fenômeno a partir dos conceitos geográficos, mobilizando princípios e elementos básicos da 

ciência sem que eles fossem expressamente indicados em sua fala.   

Assim, nesse momento, buscou-se perceber quais conceitos haviam sido contemplados 

e ainda identificar a aparição dos princípios de localização e escala nelas. A partir das 

estratégias metodológicas utilizadas, obteve-se dados relevantes no que tange à operação 

intencional com o Pensamento Geográfico pelos licenciandos.  

Para averiguar a presença ou ausência dos princípios de localização e escala, vale 

lembrar das colocações de Moreira (2015) - já apresentadas no capítulo 1 – de que a localização 

é o ponto de partida para a análise geográfica. Apesar disso, ela é apenas o gatilho inicial do 

processo. Sendo assim, a localização assume função de fio condutor para a compreensão da 

distribuição que se desdobra no par configuração-escala. Portanto, a partir da localização é que 

se torna possível compreender a configuração espacial em suas diferentes escalas.  

Ao analisar a lida dos licenciandos com esses dois princípios, verificou-se que 7 

participantes mencionam em suas falas a localização do fenômeno. De maneira objetiva, eles 

demarcam que o fenômeno em questão ocorre no município de Jataí. Contudo, verificou-se que, 

apesar de demarcarem a localização, eles não a utilizam como um aspecto relevante para as 

construções teóricas que ascendem até a compreensão da configuração espacial. O que mais se 

aproximou disso, foram 2 colocações. A Licencianda 8 afirmou: “os empreendimentos citados 

acima Thermas Beach Park e Lago Bom Sucesso funcionam como entretenimento no ramo do 

turismo atraindo além da população local, os habitantes de cidades vizinhas como Caiapônia, 

Serranópolis, Mineiros, Rio Verde, entre outras”. A fala do Licenciando 15 é no mesmo 

direcionamento, o que autoriza deduzir que há aqui indícios de que ambos pensaram os 

impactos do fenômeno não apenas na escala local, demarcando a relevância espaço turístico em 

uma escala regional.  

Semelhante aos dados elencados pelos questionários, por meio deste segundo 

instrumento nota-se que o conceito de espaço é o mais presente. Sete licenciandos mencionaram 

esse conceito. São exemplos as falas dos licenciandos 2, 3, 8:  
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[...] faz um paralelo de dois espaços e a interação existentes nele. De um lado 

um clube bem estruturado moderno com benefício de águas termais no seu 

solo, com objetivo de exploração econômica, fonte de renda municipal 

como o turismo. Ao lado temos o lago bom sucesso que tem como objetivo ser 

um lago artificial público para atender a maior parcela de baixa renda 

da população. Diferente do Thermas, não são de águas termais e o mal 

planejamento resultou ao longo dos anos na degradação ambiental, 

principalmente no escoamento da água e as alterações climáticas 

(LICENCIANDO 2, 2018).  
 

A ação antrópica nessa região é potencialmente nociva no que se refere à 

questão de preservação [...] pois, o uso e ocupação desse espaço feita de 

maneira desacerbada pode causar mudanças e transformações irreversíveis 

no que se refere às dinâmicas e configurações nesse recorte espacial. [...] A 

falta de planejamento urbano e desenvolvimento de políticas públicas são 

fatores que têm influência direta nas dinâmicas e relações entre o homem e 

espaço ao qual ele está inserido, a falta desse tipo de planejamento tem 

reflexo direto no cotidiano da sociedade. Acredito que é de responsabilidade 

do poder público o desenvolvimento de medidas preventivas e também uma 

fiscalização mais ostensiva afim de que a probabilidade de tais fenômenos 

seja diminuída (LICENCIANDO 3, 2018).  

 

Sabe-se que o espaço geográfico se constrói a partir das relações do homem 

com o meio e que este espaço geográfico está o tempo todo em constante 

(re)construção, se adaptando as necessidades impostas pelo sistema 

capitalista, sendo considerado a principal força modificadora do espaço [...] 

A implantação de tais empreendimento geraram modificações no meio 

ambiente e também nos fatores econômicos e sociais. A inundação ocorrida 

no lago Bom Sucesso e na parte baixa da cidade de Jataí foi provocada além 

do intenso volume das chuvas naquele período, pela falta de estrutura 

adequada que comportasse aquela quantidade de água (LICENCIANDA 8, 

2018). 
 

Ao retomar o entendimento teórico do conceito de espaço geográfico, expresso no 

capítulo 1, Moreira (2015) e Santos (2017) convergem no entendimento de que o espaço 

geográfico contempla a natureza, o homem e suas relações, que são essencialmente espaciais. 

Assim, por saber que é princípio desse conceito a mobilização e compreensão da relação entre 

os aspectos sociais e as dinâmicas naturais, verificou-se se os demais cinco sujeitos, que não 

mencionaram o espaço geográfico, contemplaram essas duas dimensões. Observou-se, a partir 

disso, que em quatro das demais falas, aparecem os conceitos de sociedade e natureza, contudo, 

as análises são construídas de maneira superficial e são frágeis do ponto de vista teórico 

conceitual da Geografia. Isso significa que apesar de permearem essa relação sociedade-

natureza não conseguiram se aprofundar a partir das teorias geográficas, são exemplos dessa 

situação o conteúdo presente nas falas das licenciandas 7 e 11:   
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[....] Além do problema de sistema de escoamento nos deparamos com 

diversos problemas recorrentes à construção do lago e das obras ao seu 

entorno, construções desenfreadas e sem um planejamento levam ao 

fenômeno de assoreamento do lago, além obviamente da poluição do mesmo, 

pode-se medir a profundidade do lago hoje, e notar-se a diminuição do 

volume do mesmo por depósitos de sedimentos, falta de cobertura vegetal que 

prejudica não apenas o corpo do lago, e o que se nota, infelizmente, é a pouca 

preocupação [com o] solo e para com a população da parte baixa que pode 

novamente ser afetada por mais enchentes, visto que o problema foi apenas 

“maquiado” e não definitivamente resolvido ( LICENCIANDA 7, 2018). 
 

Para a concessão de licenças para a construção de grandes empreendimentos 

com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico há normas e 

legislação que orienta, a fim de evitar perdas econômicas e impactos sociais.  

Catástrofes de proporções grandes como ocorridas em Jataí são resultantes 

de uma associação de vários problemas acumulados, como por exemplo: 

Assoreamento do reservatório do Lago Bonsucesso; sistema de drenagem 

insuficiente [...] impermeabilização dos solos impedindo a infiltração 

favorecendo o escoamento superficial e a acumulação de excesso de água 

sobre a superfície do solo urbano que pode arrastar objetos e causar danos; 

falta de planejamento e gerenciamento ambiental dos projetos construídos 

(LICENCIANDA 11, 2018).  

 

Nesses dois exemplos apresentados, demarca-se que as falas consideraram a ação 

antrópica e a natureza. Por isso, seria possível afirmar que há indícios da operação com o 

conceito de espaço geográfico. Porém, verificando mais afundo as análises, nota-se que não 

possuem fundamentação expressiva na questão espacial. Dito de outra forma, perpassa duas 

dimensões que esse conceito contempla (sociedade e natureza) mas sem integrá-las por meio 

da organização do espaço. Essa constatação sinaliza duas situações que impedem a operação 

com o Pensamento Geográfico: a) carência na abrangência das bases teóricas que sustentam a 

constituição do conceito verdadeira; b) inconsciência dos conhecimentos geográficos que 

possuem.  

Esta análise do conteúdo das falas dos participantes autoriza reafirmar a hipótese 

indicada na subseção anterior: de que as fragilidades das bases teóricas - que sustentam a 

constituição do conceito verdadeiro - contribui para que os licenciandos investigados operem a 

partir de um pseudoconceito. Nesse caso, tem-se apreciações que sofrem com a influência 

direcionadora do discurso (mesmo que ele não tenha sido internalizado) e alcançam uma 

equivalência funcional mesmo operando por complexos. Assim, os sujeitos têm uma noção 

geral, isto é, pensamentos em complexos, do que é o espaço geográfico e não desenvolveram o 

conceito em si, e por isso não conseguem analisar geograficamente os fenômenos apresentados.  

Uma segunda hipótese trata-se do desconhecimento dos licenciandos quanto à 

natureza da ciência geográfica e a inconsciência dos conhecimentos geográficos que possuem. 
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Como mencionado anteriormente, os licenciandos não compreendem que o Pensamento 

Geográfico é uma meta de suas formações e não o indicam como um identificador da ciência. 

A negligência desses aspectos está enraizada ao desentendimento do que é conhecimento 

geográfico e, portanto, impossibilita uma operação intencional com seus conceitos basilares. 

Caberia à base teórica sólida e à intencionalidade do sujeito na análise, mobilizar os conteúdos 

aprendidos – que às vezes são apropriados de outras ciências – para a integração da dimensão 

social e natural do fenômeno em uma perspectiva espacial geográfica, porém, pelos motivos 

aqui expostos, eles não ascendem até essa operação. 

O conceito de paisagem aparece nominalmente nas colocações do Licenciando 1 e do 

13, tal como pode ser observado no conteúdo das falas a seguir: 

Assim sendo aqui podemos ver do ponto de vista geográfico os fatores [...] 

Ambientais:  houve uma modificação da paisagem, fauna e flora por conta da 

construção e uso do lago desde sua construção (LICENCIANDO 1, 2018). 

Visto as alterações que ocorrem no espaço analisando os três textos, 

percebemos o quanto a ocupação intensa altera essa nova dinâmica na 

paisagem. As mudanças dessas ações antrópicas geram um grande impacto 

na alteração dos rios e os assoreamentos do mesmo. Essa apropriação do 

homem trouxe enormes prejuízos (LICENCIANDO 13, 2018). 

 

O que se nota ao analisar o conteúdo das falas dos licenciandos é que eles partem de 

uma análise centrada no espaço geográfico para indicar as alterações na paisagem. Assim, 

sinalizam para a transformação da paisagem, mas não partem da mesma para pensar o fenômeno 

apresentado, ou seja, não realizam nenhuma descrição, nem pontuam observações feitas a partir 

das imagens consultadas por meio do instrumento metodológico. 

Vale destacar, ainda, a elaboração da Licencianda 12, que embora não faça uso do 

termo paisagem, faz referências às imagens consultadas, contudo, ela também não evolui no 

que seria uma operação mental a partir do conceito em questão, como pode ser verificado: 

 

Essa situação retrata o uso indevido do solo, e falta de planejamento das 

autoridades, o desmatamento indevido colaborou para o assoreamento e, 

logo, para os problemas gerados por ele, como o rompimento da barragem. 

Isso retrata a falta de consciência dos responsáveis, que visam apenas o lucro 

e não o bem-estar da população no ambiente em que vivem. Tal fato se torna 

visível através das imagens aéreas que visualizamos no texto 3, com uma 

infraestrutura elitizada do Hotel Thermas Bom sucesso, o Clube de Águas 

Thermais e o lago Bom Sucesso com pouquíssimo vestígio de vegetação que 

seria necessária para diminuir o processo de assoreamento e erosão que 

acontece nas margens (LICENCIANDA 12, 2018, grifo nosso).  

 

A paisagem, como elucida Cavalcanti (2019), é uma imagem que na Geografia se 

traduz em forma-conteúdo das características físicas e sociais que dão origem as singularidades 
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espaciais. São expressão das heranças, ao serem percebidas e interpretadas propiciam caminhos 

para o conhecimento geográfico. Moreira (2015), também ressaltando a relevância do conceito, 

aponta que a paisagem permite uma análise que se inicia pela observação e descrição, é mediada 

pelo território e se explicita no espaço geográfico. Porém, o inverso também é possível. 

Averígua-se, portanto, que as interpretações do fenômeno espacial pelos licenciandos, caminha 

no sentido de partir do espaço até chegar à paisagem como representação concreta do fenômeno. 

Porém, ao chegar na materialização da paisagem, o conceito não é explorado, bem como não 

foi utilizado como instrumento do pensamento pelos licenciandos.  

Quanto ao conceito de território, toma-se como referência as contribuições de 

Raffestin (1993) e de Haesbaert (2004) para inferir que apenas dois alunos se aproximaram de 

uma operação com esse conceito. 

A princípio, cabe pontuar que o conceito de território está vinculado à ideia de poder 

e, como propõe Raffestin (1993), não é sinônimo de espaço. Segundo o autor, é preciso 

compreender que o espaço antecede o território. Nesse sentido, o território se forma a partir do 

espaço, e “é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 

programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por 

exemplo, pela representação) o ator “territorializa” o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p. 143).  

 Haesbaert (2004) também contribui para o entendimento de território ao afirmar que 

o território se constitui como mediação espacial do poder e procede da interação das “múltiplas 

dimensões desse poder, desde sua natureza mais estritamente política, até seu caráter mais 

propriamente simbólico, passando pelas relações dentro do chamado poder econômico, 

indissociáveis da esfera jurídico-política” (HAESBAERT, 2004, p. 93). Sendo assim, o autor 

pontua que a territorialização é um “processo de domínio (político-econômico) e/ou de 

apropriação (simbólico-cultural) do espaço pelos grupos humanos” (HAESBAERT, 2004, p. 

16). 

Ao buscar identificar a presença desse conceito no conteúdo das falas dos licenciandos, 

nota-se que ele aparece apenas na fala do Licencianda 9, que afirma: “trata-se uma análise 

territorial, pois mostra os setores que exercem o domínio sobre aquele espaço, manipulando-

o de acordo com suas intenções” (LICENCIANDA 9, 2018). A fala faz menção ao conceito e 

permite concluir que   ela compreendeu o fenômeno exposto a partir do conceito de território, 

pois ao citar o domínio de setores, em alguma proporção, faz-se referência ao poder exercido 

por eles. Contudo, a licencianda não progride a ponto de identificar-se uma operação mental 

com o conceito na análise dos fenômenos, pois, em sequência, ela inicia uma descrição dos 

textos disponibilizados no instrumento metodológico.  
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A fala da licenciada 5, apesar de não mencionar o termo território, também permite 

uma vaga aproximação com ele. A aluna destaca a criação do lago como forma de lazer para a 

população e aponta para os desdobramentos do projeto:  

 

[...] com o passar dos anos, foi possível notar o interesse econômico sobre a 

região do lago, que até então era um espaço gratuito (as margens do lago), 

fazendo assim com que espaços próximos [...] fossem apropriados para 

empreendimentos imobiliários de alto padrão. Isso fez com que ocorresse uma 

espécie de segregação socioespacial acerca das margens do lago. De um lado 

(o gratuito) é frequentado pela população de baixa renda, que buscam nos 

finais de semana algum tipo de lazer que não comprometa o orçamento 

mensal. Na outra margem do lago encontram-se empreendimentos como o 

Hotel Fazenda Bom Sucesso, conhecido por ser frequentado por pessoas de 

alto poder aquisitivo [...] (LICENCIANDA 5, 2018) 

 

Como indicado, trata-se de uma vaga aproximação que se legitima nos entendimentos 

descritos de Raffestin (1993) e Haesbaert (2004) e também no expresso por Cavalcanti (2019):  

de que a ideia de poder presente no conceito de território pode ser expressa no sentido de posse 

ou de apropriação de uma superfície. Assim, ao passo que a licenciada menciona o processo de 

apropriação e a distinção de usuários segundo poder aquisitivo, mesmo que de forma pouco 

elaborada, ela se embasa no conceito de território como ferramenta para a operação mental. 

Destaca-se, contudo, que a licencianda não alcança um enfoque que trate da territorialização 

desse espaço como processo de domínio político e econômico.  

Averiguou-se, por último, o conceito de lugar. Souza (2016), no intuito de pensar esse 

conceito, pontua que o lugar está para a dimensão cultural simbólica assim como o território 

está para a dimensão política. Em outras palavras, o conceito de lugar promove a compreensão 

do espaço envolvendo questões de identidade, símbolos, sentidos e percepções.  

Callai (2014) orienta que o conceito de lugar, como ferramenta de análise, pressupõe 

a apreciação do espaço geográfico, considerando o contexto que se insere, ou seja, o que existe 

ali e sua localização no conjunto do espaço, permeando os processos e relações humanas que o 

constitui.  

Entende-se, então, como lugar “a referência de sentido que se dá a uma porção do 

espaço” (CAVALCANTI, 2019, p. 135).  Essa referência é construída, segundo Cavalcanti 

(2019), em função de vivências e relações. Assim, esse conceito traz à tona, na investigação 

geográfica, as relações de pertencimento e identidade construídas por sujeitos no que tange a 

certo local.  

Tomando como base os entendimentos teóricos expostos, observou-se que o conceito 

de lugar não foi nominado por nenhum dos licenciandos, contudo, a fala do participante 1 
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sinaliza para a percepção do mesmo nas relações simbólicas do lugar. Em suas palavras, ele 

pontua: “[...] do ponto de vista de cidadão de Jataí, [...] posso dizer que embora seja um objeto 

de grande apreço [o lago bom sucesso] e em certos casos um dos símbolos que representam 

nossa cidade em um anglo de visão regional [...]” (LICENCIANDO 1, 2018).  

Mais uma vez é possível deduzir a mobilização de um conceito, porém, como nas 

demais situações, tem-se uma abordagem rasa que não explora geograficamente o fenômeno. 

Não realiza, portanto, uma contemplação das relações simbólicas que se materializam como a 

especificidade concreta do local, mesmo esse estando inserido no contexto mais amplo de 

mundialização.  

Por fim, vale destacar ainda o exame da licencianda de número 12. Em um texto 

sucinto, a participante fez as seguintes afirmações: 

O que provocou o transbordamento do lago Bom Sucesso foi o assoreamento 

do solo pela falta de vegetação nas margens do lago. A falta de vegetação 

contribuiu para a intensificação do assoreamento do solo, provocando o 

acúmulo de sedimentos no lago. O solo descoberto quando chove provoca a 

intensidade do escoamento superficial e sem a vegetação que funciona como 

uma proteção ele chega mais rápido ao lago que se encontra assoreado o que 

acaba por não suportar sua capacidade provocando as enchentes.  A retirada 

da vegetação do solo as margens do lago foram para o lazer, loteamento, 

provavelmente para atividades agrícolas e pastoril também o que provoca 

ainda mais fragilidade do solo. Contribuindo também para o assoreamento 

ou erosão desse solo. A declividades do terreno também influencia na 

intensidade do escoamento superficial.  A própria ação antrópica que 

contribuiu para que o lago Bom sucesso tivesse sua capacidade superficial 

alterada provocando o seu alagamento (LICENCIANDA 12, 2018).   

 

  Diante dessa fala, cabe sem dúvidas indagar: qual a geograficidade da arguição 

construída? Chamo atenção para o fato de que apesar de mobilizar conhecimentos científicos 

que são pertinentes, a licencianda 12 realizou uma reflexão puramente ambiental, indicando, de 

maneira mais ampla, os processos físicos e brevemente a ação antrópica. Não houve nenhuma 

conexão que permitisse identificar a configuração espacial e atribuísse geograficidade. Assim, 

outra pergunta se faz necessária: Por qual razão a licencianda, ao pensar o fenômeno, não foi 

capaz de considerá-lo em uma perspectiva geográfica?  

Em linhas gerais, observa-se que diferentes conhecimentos científicos foram 

mobilizados para explicar os danos ambientais e de maneira menos expressiva os aspectos 

sociais. As falas dos licenciandos apresentam, portanto, conhecimentos que podem ser usados 

para realizar uma investigação geográfica, embora não sejam eles os definidores dessa 

geograficidade.  



 

 

136 

Nota-se que, assim como identificado na análise do conteúdo do PPP e nos 

questionários, também nesse instrumento destaca-se em especial a presença do conceito de 

espaço geográfico como pode ser visto, a seguir, no quadro 8.   

 

Quadro  7 - - Síntese dos conceitos contemplados por licenciandos nas análises da situação 

problema 
 

SUJEITOS INDÍCIOS/ OPERAÇÃO COM CONCEITOS E/OU 

PRINCÍPIOS ESTRUTURANTES CONTEMPLADOS 

LICENCIANDO (A) 1 Espaço Geográfico - Paisagem – Localização – 

Lugar*** 

LICENCIANDO (A) 2 Espaço Geográfico* 

LICENCIANDO (A) 3 Espaço Geográfico  

LICENCIANDO (A) 5 Espaço Geográfico e Território*** 

LICENCIANDO (A) 6 Espaço Geográfico*  

LICENCIANDO (A) 7 Espaço Geográfico* - Localização 

LICENCIANDO (A) 8 Espaço Geográfico - Escala - Localização  

LICENCIANDO (A) 9 Espaço Geográfico - Território - Localização  

LICENCIANDO (A) 10 Não apresentou indícios 

LICENCIANDO (A) 11 Espaço Geográfico* - Localização  

LICENCIANDO (A) 12 Espaço Geográfico* - Paisagem** 

LICENCIANDO (A) 13 Espaço Geográfico e Escala  

LICENCIANDO (A) 15 Espaço Geográfico - Escala - Localização  

* Não nomeiam o conceito de espaço geográfico, mas fazem uma análise (superficial) que contempla 

sociedade e natureza 

** Não menciona o conceito de paisagem, mas faz referência as alterações que podem ser consultadas 

nas imagens 

***Não nomeia o conceito de território, mas traz a ideia de poder presente no conceito de território 

expressa no sentido de posse ou de apropriação da superfície 

**** Não nomeia o conceito de lugar, mas demarca as relações simbólicas do fenômeno analisado 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2020 

 

Observando o quadro síntese e as reflexões apresentadas, as conclusões feitas podem 

construir uma ideia de que, com exceção da licencianda 12, os futuros professores de Geografia 

apresentam indícios do Pensamento Geográfico. Apesar disso, caso se leve em conta a 

totalidade dos dados e inferências construídas até aqui, bem como o fato de que os sujeitos 

investigados são futuros professores de Geografia cursando os períodos finais de suas 

graduações, a análise necessariamente requer um olhar mais atento.  

 Assim, com intuito de encaminhar para as considerações finais deste capítulo, faz-se  

o exercício de retomar as conclusões preliminares que se somaram ao longo da discussão aqui 

proposta. A perspectiva é avançar na reflexão em busca das respostas para a questão balizadora:  
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quais indicativos podem ser percebidos de que há uma construção e o desenvolvimento do 

Pensamento Geográfico pelos futuros professores de Geografia da UFJ? 

Na apreciação do PPP do curso, observou-se a distribuição das disciplinas obrigatórias 

de núcleo comum e foi feita uma busca a partir de diferentes filtros a fim de identificar como a 

especificidade da Geografia está posta. Por meio disso, constatou-se que as disciplinas são 

abordadas predominantemente entre o 1° e 4° período, e apesar do esforço metodológico 

realizado, nove disciplinas não fazem menção a nenhum dos conceitos estruturantes e princípios 

metodológicos da Geografia em suas ementas e não relacionam os temas abordados com a 

construção do conhecimento geográfico. A ausência desses elementos torna as ementas 

genéricas, dificultando a possibilidade da construção de conhecimentos geográficos ou 

aplicação de seus conteúdos a partir da análise espacial. Essa situação corrobora, portanto, para 

a manutenção e/ou construção de incoerências epistemológicas.  

A presença dos princípios teóricos-epistemológicos nas ementas é relevante ao passo 

que documenta a expectativa de que eles sejam estimados na mediação dos conhecimentos aos 

licenciandos, não sendo, portanto, facultativo ao professor. Além disso, ao serem objetivamente 

pontuados, atuam como instrumento de legitimação de práticas docentes que considerem a 

especificidade disciplinar durante a formação inicial. Constata-se, portanto, que embora 

encontre-se no PPP sinalizações da especificidade da Geografia, advém dele as primeiras 

carências no encaminhamento do desenvolvimento do Pensamento Geográfico na formação 

inicial.   

Ao verificar a compreensão dos sujeitos quanto à Geografia, depara-se com uma 

segunda questão: apesar do período adiantado que se encontravam na graduação, em diferentes 

falas, boa parte dos alunos apresentam falta de clareza quanto à especificidade geográfica. 

Muitas percepções descritas remetem às experiências da educação básica, ou seja, muito dos 

licenciandos ainda apresentavam, no conteúdo de suas falas, fortes influências do período que 

eram escolares. São exemplos dessa afirmação as seguintes ideias da Geografia: estuda tudo; 

consegue abranger mais temas que as demais ciências; objetiva ofertar uma formação crítica 

aos alunos etc. Assim, a manutenção de pré-conceitos construídos ao longo da educação básica 

a respeito da Geografia acaba se tornando um obstáculo para o desenvolvimento do Pensamento 

Geográfico no processo da formação inicial.  

Por fim, na formação inicial, esse obstáculo resulta no conhecimento insuficiente dos 

alunos no que diz respeito à base epistemológica da ciência geográfica. Isso significa que 

mesmo após cursarem 75% das disciplinas específicas - dentre elas: Teoria e Metodologia da 

Geografia e Teoria e Metodologia da Geografia Contemporânea- os futuros professores em sua 
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maioria apresentam fragilidades graves. Assim, ao perceber que a maior parte dos licenciandos 

não construíram uma base conceitual sólida por meio dessas disciplinas, é preciso admitir que 

os conhecimentos específicos, por serem abordados predominantemente nos primeiros períodos 

do curso e não haver nenhum mecanismos que assegure-os como princípio para as outras 

disciplinas, possivelmente não se mantém presentes na formação inicial dos licenciandos até a 

conclusão do curso.   

  Quando solicitados a pensarem o fenômeno geograficamente - apresentado no quadro 

7 -    os licenciandos mobilizaram diversos conhecimentos que são apropriados pela Geografia 

na construção de suas análises e permearam diferentes assuntos vinculados ao tema, como: 

planejamento urbano, legislação, solos, assoreamento, desmatamento, população, exploração 

econômica, problemas sociais, volume pluviométrico etc. Apesar disso, a maior parte dos 

licenciandos não foi capaz de ascender no processo analítico, no sentido de tratar o fenômeno 

geograficamente, de operar com os conceitos estruturantes da ciência, fazendo uso dessa 

apropriação de conhecimentos na análise geográfica. Essa constatação pode ser verificada na 

fala de nove dos doze participantes desta etapa da pesquisa.   

Para exemplificar, vale citar as colocações das licenciandas 7 e 11, de maneira integral:   

 

A construção de Lagos é algo muito recorrente, seja para turismo, lazer, 

pesca ou até mesmo para a construção de usinas Hidrelétricas, essas 

construções desenfreadas e sem um planejamento adequado acabam por 

trazerem extrema dor de cabeça futuramente, tanto para as autoridades 

locais, quanto para a população do entorno, principalmente das residentes 

nas partes baixas próximas a corpos d´agua como ocorrera em Jataí. Como 

vemos no texto 1 os problemas da construção do lago começaram antes 

mesmo de sua inauguração, no ano de 2010 eu ia raríssimas vezes á Jataí, 

não conhecia pessoalmente os entornos do lago, logo as notícias das 

inundações vieram até mim apenas por meio de informações de pessoas 

próximas e eu não tinha noção alguma da extensão do problema. A 

construção de lagos sofre de um agravante muito grande, e isso não acontece 

apenas no lago Bom Sucesso: a falta de um sistema eficaz para o escoamento 

da água da chuva. Não se pensa em um fenômeno futuro, a construção do 

sistema de escoamento do lago Bom Sucesso não foi pensada de forma a 

suportar e dar conta da demanda de um grande volume de agua que viesse a 

escoar do mesmo. Tanto é que foram cerca de 10 anos com o mesmo sistema 

de escoamento que até o ano de 2010 suportava o volume hídrico ali presente 

e o que era depositado nos períodos chuvosos. Além do problema de sistema 

de escoamento nos deparamos com diversos problemas recorrentes à 

construção do lago e das obras ao seu entorno, construções desenfreadas e 

sem um planejamento levam ao fenômeno de assoreamento do lago, além 

obviamente da poluição do mesmo, pode-se medir a profundidade do lago 

hoje, e notar-se a diminuição do volume do mesmo por depósitos de 

sedimentos, falta de cobertura vegetal que prejudica não apenas o corpo do 

lago, e o que se nota, infelizmente, é a pouca preocupação conservacionista 

do solo e para com a população da parte baixa que pode novamente ser 
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afetada por mais enchentes, visto que o problema foi apenas “maquiado” e 

não definitivamente resolvido (LICENCIANDA 7, 2018).  

 

O crescimento urbano ao longo do desenvolvimento das sociedades tem 

apresentado muitos problemas. É cada vez mais comum as notícias relatarem 

que chuvas excessivas causam estragos nas cidades. Se procuramos apontar 

responsáveis pelos problemas que poderiam ser evitados, ninguém será 

encontrado. A concessão de licenças para a construção de grandes 

empreendimentos com o objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico 

há normas e legislação que orienta, a fim de evitar perdas econômicas e 

impactos sociais. Algumas das medidas propositivas, estão no zoneamento 

urbano, composto de documento legal que normatiza a destinação da locação 

dos empreendimentos de acordo a finalidade e impactos gerados ao ser 

humano, dentro da zona urbana, em borda e distante da área urbana. Desde 

a escola de educação básica somos ensinados que a natureza intocada é capaz 

de suportar anormalidades fenomenológicas, como chuvas que correspondem 

à um trimestre em quinze dias. Isso é possível por que na natureza as árvores, 

animais e micro-organismos atuam para o desenvolvimento de solos capazes 

de infiltração e escoamento da água, mesmo excedente, de forma que a “força 

da vegetação” impede que o solo faça longos movimentos horizontais. 

Tomamos por exemplo dois grandes eventos que aconteceram nas bacias 

hidrográficas urbanas de Jataí-GO: o rompimento da barragem do Lago 

Bonsucesso em 2001 e o transbordamento dos córregos Jataí e Açude que 

atingiram centenas de casas em 2010. Catástrofes de proporções grandes 

como ocorridas em Jataí são resultantes de uma associação de vários 

problemas acumulados, como por exemplo: Assoreamento do reservatório do 

Lago Bonsucesso; sistema de drenagem insuficiente (redes de esgoto com 

diâmetro incapaz de suportar grandes volumes de esgoto e chuva e falta de 

ampliação da capacidade de escapamento de água dos reservatórios em 

eventos de volume anormal); impermeabilização dos solos impedindo a 

infiltração favorecendo o escoamento superficial e a acumulação de excesso 

de água sobre a superfície do solo urbano que pode arrastar objetos e causar 

danos; falta de planejamento e gerenciamento ambiental dos projetos 

construídos. A administração municipal já possui leis e documentos que 

orientam o planejamento de construção contemplando a previsão e reunindo 

propostas de soluções para possíveis impactos do projeto construído. É 

preciso que os gerentes responsáveis às construções cumpram o que é 

orientado. Buscando suprir o planejamento com propostas que abranjam 

problemas que ainda mesmo não são cobertos pela legislação municipal, mas 

que a literatura exemplifica ter ocorrido em outros municípios suscetíveis aos 

mesmos problemas ambientais urbanos (LICENCIADA 11, 2018). 

 

É importante balizar que as apreciações das licenciandas, como dito anteriormente, 

resguardam certa relação com a Geografia por mobilizarem conhecimentos que são usados por 

essa ciência para fundamentar suas reflexões, mas, ao se ponderar a totalidade de uma análise 

geográfica, chega-se à conclusão de que o conteúdo das falas apresentadas não abrigam 

elementos básicos de um pensamento conceitual que se remeta especificamente à Geografia. 

Esse fato confirma o problema balizador desta tese: os licenciandos expressam fragilidades 

teórico-conceituais expressivas que inviabilizam a ampliação e o desenvolvimento do 

Pensamento Geográfico.   
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Diante dos dados apresentados, vale reafirmar que a construção e desenvolvimento 

desse pensamento é a contribuição singular que a Geografia oferece aos sujeitos. Construir a 

reflexão dos fenômenos – que também serão pensados por outras áreas - para além de sua 

descrição e caracterização empírica, interrogando sobre a localização, distribuição e conexão 

dos elementos pelo espaço, bem como os motivos que acarretaram tal arranjo e suas 

consequências é o que identifica a Geografia e marca sua singularidade científica. 

 Portanto, a compreensão que se coloca nesta tese é de que a formação inicial precisa 

se constituir como momento e caminho para o desenvolvimento do Pensamento Geográfico. É 

importante que os licenciados construam uma base epistemológica geográfica que subsidie o 

modo de pensar e suas práticas docentes. Essa base pressupõe uma aprendizagem da Geografia 

em sua totalidade negando conhecimentos fragmentados e toda a percepção de senso comum 

que atuam como dificultadores do entendimento da disciplina e justifiquem de maneira 

incoerente sua existência e relevância.  

Dessa forma, após as constatações pontuadas no que diz respeito ao desenvolvimento 

do Pensamento Geográfico pelos futuros professores de Geografia da UFJ, propõe-se no 

próximo capítulo, uma análise de como o Pensamento Geográfico se materializou na prática 

docente durante o estágio supervisionado dos alunos investigados.  
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3 PENSAMENTO GEOGRÁFICO NAS 

PRÁTICAS DE ENSINO DOS 

LICENCIANDOS EM GEOGRAFIA: 

INDÍCIOS E FRAGILIDADES 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, buscou-se verificar a manifestação do Pensamento Geográfico na 

prática de ensino dos licenciandos. Constatou-se, no capítulo 2, que os futuros professores 

apresentam fragilidades teórico-conceituais relacionadas à forte referência de suas formações 

como escolares.  Essa constatação indica o desafio da formação inicial em conseguir promover 

o desenvolvimento e/ou ampliação dos conceitos geográficos e, portanto, a superação dessas 

influências. Demarcou-se, também, que os participantes mobilizaram conhecimentos que são 

usados pela ciência para fundamentar suas reflexões, contudo, não progrediram na apropriação 

desses para uma análise geográfica. Desta maneira, a questão que se coloca para este momento 

é a seguinte: quais indícios de operação com o Pensamento Geográfico podem ser observados 

nas práticas de ensino dos licenciandos em Geografia?  

A análise construída para responder ao questionamento pontuado é fruto de dados 

alcançados pela observação participante no estágio supervisionado em Geografia, que se trata 

de uma etapa fundamental na formação inicial, tendo sua relevância reconhecida tanto na esfera 

legal28 como nos estudos teóricos e pesquisas sobre o tema. Assim, a decisão de concluir a 

coleta de dados desta tese a partir de observações do estágio supervisionado se deu, 

primordialmente, por considerá-lo práxis.  

Nas licenciaturas, acredita-se que o estágio possa mobilizar dimensões relevantes do 

trajeto formativo, das quais destaca-se a possibilidade criada para o exercício de ações próprias 

da atividade profissional com base nos conhecimentos construídos ao longo da formação. De 

 
28 O estágio supervisionado está respaldado na Lei de número 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio 

de estudantes. Essa define-o como “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos [...]” (BRASIL, 2008, p.1). Além 

disso, no caso das licenciaturas está legitimado também Além da Lei  11.788/2008, nas Diretrizes 

Nacionais Curriculares (DCNs) para a formação de professores (BRASIL, 2015) que estabelece que na 

formação inicial, 400 (quatrocentas) horas devem ser dedicadas ao estágio supervisionado que   deve 

ser realizado como uma atividade específica articulada com a prática e as demais atividades de trabalho 

acadêmico. 
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tal modo, ele é compreendido, nesta tese, a partir das contribuições de Pimenta e Lima (2012)29, 

como uma atividade que se articula à prática, mas não se restringe a ela.  

Por vezes, o estágio foi concebido numa concepção de prática pela prática, 

constituindo-se como ação mecanizada.  Pimenta e Lima (2012) advertem que o estágio é 

campo de conhecimento com estatuto epistemológico. Compartilhando do entendimento das 

autoras, reafirma-se o estágio como práxis, por materializar-se como unidade teórico-prática, 

criando condições formativas para a qualificação do futuro professor.  

O conceito de práxis, em sua complexidade, está pontuado por Kosik (1995) que 

afirma: “a práxis do homem não é atividade prática contraposta a teoria; é determinação da 

existência humana como elaboração da realidade” (KOSIK, 1995, p. 222). Portanto, práxis é 

um princípio do estágio supervisionado, pois promove a inserção do aluno no seu futuro 

ambiente de trabalho e cria caminhos para que os conhecimentos teóricos e epistemológicos 

sejam mobilizados e norteadores dessa prática.  

Vázquez (1977) propõe pensar o papel da teoria e da prática e como elas se relacionam 

como unidade. Nesse esforço, ele pontua que a teoria tem como finalidade transformar nossa 

consciência dos fatos, sendo a responsável por explicar uma realidade presente ou modelos que 

prefigurem idealmente uma realidade futura. Por isso, a atividade teórica proporciona 

conhecimentos que nos dão condições de mudar a maneira como interpretamos e agimos diante 

do mundo.  Já a prática pressupõe uma ação de mudança da materialidade. A partir dessa 

compreensão, entende-se que no estágio, nutridos da teoria, os licenciandos podem partir das 

transformações que possivelmente já se deram na dimensão do ideal para nortear o trabalho em 

sala de aula. Assim, esse período formativo oferece condições de mobilizar os conhecimentos 

na prática de ensino. Trata-se, portanto, de um espaço que possibilita a ressignificação e a 

construção de novos conhecimentos sobre a docência que são mediados pela relação teoria e 

prática.  

Em trabalho elaborado por Oliveira e Santos (2019), dentre outros aspectos, as autoras 

pensam sobre o papel da regência. Dessa forma, a demarcam como período para o estudante-

estagiário mobilizar conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, o que inclui 

conhecimentos geográficos, didático-pedagógicos e outros. Por esse motivo, vislumbra-se, no 

Estágio Supervisionado em Geografia III, a possibilidade de verificar e refletir sobre como as 

práticas de ensino dos licenciandos indicam a operação com o Pensamento Geográfico.  

 
29 As autoras contextualizam que o estágio foi, na maior parte das vezes, identificado como a hora da 

prática e isolada da teoria.  
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Dito de outra forma, sabendo-se que durante o estágio supervisionado os licenciandos 

mobilizam conhecimentos desenvolvidos ao longo da formação, ponderou-se como momento 

oportuno para verificar a manifestação do Pensamento Geográfico ou indícios dele. Para além 

disso, levando em conta  as possibilidades formativas da própria prática, entendeu-se, também, 

que no estágio poderiam ser observados indicativos de uma reestruturação do Pensamento 

Geográfico, em confronto ao que foi constatado anteriormente por meio dos outros 

instrumentos de pesquisa (questionários e situações problema).  

Para essas verificações, levou-se em conta os aspectos próprios do momento da 

formação desses licenciandos. Assim, os dados empíricos foram analisados com consciência de 

que há diversos fatores que se correlacionam e influem na prática de ensino dos licenciandos 

durante o estágio. Dentre eles, destaca-se que: a) o estágio evidencia aspectos relevantes da 

formação, contudo, ele é apenas uma etapa da totalidade do processo formativo do licenciando, 

por isso, não pode ser tomado como espelho único do desenvolvimento do Pensamento 

Geográfico do estagiário; b) os contextos escolares são muito imperativos na caracterização das 

práticas de ensino do estagiários; c) os licenciandos, geralmente, são muito apreensivos por se 

sentirem à prova durante o estágio.  

Por esses motivos, a resposta à questão balizadora deste capítulo traz algumas 

generalizações, mas que são feitas sem desconsiderar as questões que tangenciam o estágio 

supervisionado, em especial as destacadas. Portanto, entendeu-se que a análise das práticas de 

ensino não representa a realidade absoluta, por isso foram relativizadas mediante fatores 

específicos que ocorreram ao longo das observações.  

Centrando na perspectiva de estágio apresentada e nos fatores descritos, para a análise 

do conteúdo, delimitou-se como unidade de contexto a disciplina de Estágio Supervisionado 

em Geografia III30, que possui uma carga horária de 160 horas e é predominantemente realizada 

nas escolas campo, reestruturando-se de acordo com a rotina de cada colégio. No ano de 

realização desta pesquisa, em  razão do período letivo da escola não ser igual ao semestre letivo 

da universidade - após a avaliação das  demandas por estagiários, professor supervisor e a 

professora de estágio -  o estágio foi organizado da seguinte maneira: estudos teóricos e 

orientações para regência nas escolas campo (20 horas), regência e vivencia do dia-a-dia das 

 
30 A UFJ possui uma matriz curricular que contempla a realização do Estágio Supervisionado nos quatro 

semestres finais, sendo que no terceiro deles, após passar por período de observações e monitoria em 

escolas campo os licenciandos assumem a regência das aulas.  
 



 

 

146 

escolas (90 horas) e retorno à universidade para reflexão da experiência e finalização do 

relatório de estágio (50 horas).  

Para responder ao objetivo proposto neste capítulo, optou-se por diminuir a amostra 

de alunos que seriam observados. A priori, definiu-se que seriam acompanhados um número de 

alunos que equivalesse aproximadamente a metade da amostra utilizada nas etapas anteriores 

(questionários e situações-problemas). Contudo, esbarrou-se no fato de que, no ano de 2019, a 

disciplina contou com apenas 4 matrículas, das quais apenas 3 licenciandos eram participantes 

da pesquisa. Por esse motivo, os dados que subsidiam essa discussão, referem-se à amostra de 

três futuros professores, a saber: os Licenciandos 6, 9 e 10.  

Após definir os participantes, eles foram acompanhados por um semestre letivo, que 

teve início em 13 de março de 2019 e findou-se em 18 de julho de 2019.  Esse acompanhamento 

contou com observações participantes e não participantes. O percurso metodológico adotado 

para levantamento e análise dos dados se subdividiu em 2 etapas centrais, conforme Sistema 

Conceitual 4, apresentado a seguir.   

Sistema Conceitual  11 -  Percurso metodológico capítulo 3 

 

 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos (2020).  
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Na primeira etapa, observou-se, de maneira participante, as aulas de estágio 

supervisionado na universidade. Foram acompanhadas 12 horas de estudos teóricos e 

orientações aos licenciandos quanto ao período de regência a se desenvolver posteriormente.  

Durante essas observações, foi possível acessar os primeiros planos de aulas pensados pelos 

licenciandos na referida disciplina. Esses foram submetidos a um exame prévio que permitiu 

identificar a necessidade de que os planos fossem organizados em estruturas semelhantes, a fim 

de viabilizar a categorização dos dados.  

Com base na identificação dessa necessidade, na observação das aulas teóricas e nos 

dados já elencados por meio dos instrumentos anteriores, a ação participante da pesquisadora 

nessa fase teve atividades mais diretas com objetivo de mediar a atuação dos licenciandos 

estagiários. Essas ações foram divididas em dois momentos: antes e durante a regência de classe 

pelos licenciandos. Em ambos, o interesse primordial foi de evidenciar que a prática de ensino 

da Geografia carece dialogar com os conhecimentos específicos e o sistema conceitual próprio 

dessa ciência.  

Dessa forma, por se tratar de uma pesquisa participante, ciente de que o estagiário, em 

alguma proporção, possivelmente terá sua formação influenciada pelo desenvolvimento deste 

estudo, entendeu-se como válida a tentativa de mediar aos participantes a compreensão 

formativa adotada nesta tese. Assim, buscou-se clarificar a apreensão dos licenciandos quanto 

à relevância de considerarem na abordagem do conteúdo as categorias tempo e espaço, os 

princípios de localização e escala geográfica, e o sistema conceitual geográfico composto 

minimamente por: espaço geográfico, paisagem, território e lugar. Dito de outra forma, 

almejou-se mobilizar os sujeitos para o entendimento de que mediante a complexidade do 

próprio ato educativo, a prática de ensino em Geografia precisa ocorrer em sintonia com suas 

bases epistemológicas. 

Compreendendo assim que, a partir da pesquisa, a prática investigada difere das demais 

situações de práticas de ensino dos estagiários, no primeiro momento foi feita uma mediação 

coletiva que demarcou a importância de a docência em Geografia refletir sua especificidade.  

Na segunda etapa, observou-se a regência de classe dos estagiários por seis aulas, 

sendo que após a análise de cinco aulas foi realizada uma segunda mediação, que se deu de 

maneira individual, tendo como ponto de partida uma retomada acerca dos objetivos da 

pesquisa e das etapas desenvolvidas, das quais os estagiários já haviam participado. Em seguida, 

balizou-se o diálogo em três perguntas que objetivaram verificar o nível de consciência dos 

licenciandos quanto às mediações realizadas, a saber: a) Quais foram os principais desafios que 

você identificou durante a prática docente no estágio? b) Sabendo da especificidade da 
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Geografia,  você pondera que sua prática de ensino contemplou os conteúdos em uma 

perspectiva geográfica de análise? c) Considerando sua prática de ensino no que se refere  à 

abordagem do conteúdo você faria algo diferente? 

Dessas perguntas norteadoras, à medida que o diálogo fluiu, algumas outras questões 

foram colocadas considerando a singularidade da prática de ensino de cada licenciando. Para 

além disso, ao final do diálogo, foram feitas ainda indagações problematizadoras, sobre as quais 

os licenciandos foram informados que não precisavam necessariamente respondê-las, uma vez 

que almejavam mobilizar uma reflexão para as aulas seguintes.  

Por fim, para concluir a segunda etapa, a fim de inferir sobre possíveis alterações na 

operação com o Pensamento Geográfico durante a prática de ensino, após a segunda mediação, 

retomou-se a observação de mais uma aula de cada licenciando.  

 A partir desse percurso, este capítulo foi organizado em quatro seções. Na primeira, 

empreende-se a análise das observações participante realizadas durante as aulas de estágio na 

universidade. Na segunda, tratou-se da manifestação do Pensamento Geográfico durante a 

regência de classe por cada licenciando. Na terceira, apresentou-se algumas constatações gerais 

quanto às práticas de ensino observadas e como elas se aproximam de uma operação com o 

Pensamento Geográfico e, na quarta, abordou-se o papel da aprendizagem do conhecimento 

específico no desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos licenciandos.  

 

3. 1 O Pensamento Geográfico na elaboração do planejamento de ensino 

 

Como mencionado anteriormente, no ano 2019, por motivos diversos, houve uma 

incompatibilidade do calendário letivo da rede pública estadual com o calendário letivo da 

universidade. Por isso, as 160 horas do Estágio Supervisionado em Geografia III foram 

organizadas em 20 h de estudos teóricos e orientações para regência nas escolas campo, 90 h 

para a regência de classe e vivência do dia-a-dia das escolas; e 50 h para reflexão da experiência 

e finalização do relatório de estágio, no retorno à universidade.  

Analisa-se que a maneira como a carga horária foi dividida permitiu que os 

licenciandos fossem previamente orientados quanto a lida com os desafios e imprevistos 

vivenciados no cotidiano escolar, a preparação dos planos de aula e a atuação em sala de aula.  

Para além disso, verificou-se que os licenciandos retornaram – após estágio supervisionado I e 

II -  à escola não só para a regência, pois puderam estabelecer contato, a priori, com o ambiente 

escolar, isso porque das 90 horas destinadas  à vivência da escola, 60 horas foram dedicadas a 
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participar da dinâmica escolar em atividades diversas, como acompanhamento das aulas de 

Geografia e monitoria.  

O fato de os licenciandos, mesmo antes de definirem as turmas que iriam assumir, 

vivenciarem o cotidiano da escola merece destaque. Tal aspecto configura-se como positivo, 

porque identificou-se, anteriormente, que eles ainda apresentam referências expressivas de suas 

experiências como escolares, portanto, viver o ambiente escolar, na condição de futuro 

professor, é uma via para a (re)construção de suas percepções quanto ao espaço escolar e na 

compreensão da escola como seu futuro local de trabalho, corroborando para a formação da 

identidade docente geográfica.   

No que diz respeitos às observações nas aulas teóricas que antecedem a regência de 

classe no estágio, verificou-se que foi abordado pela professora orientadora da universidade 

aspectos como o plano de ensino da disciplina, documentação, o papel dos sujeitos envolvidos 

no estágio supervisionado em Geografia, a interação professor-aluno em sala de aula, o 

planejamento escolar, a construção do conhecimento e a avaliação no processo. Em resumo, 

notou-se que esse período envolveu a compreensão da dinâmica da preparação para inserção 

dos licenciandos nas escolas-campo como estagiários regentes.  

Os licenciandos foram orientados pela professora orientadora a perceber o espaço 

escolar como resultado de uma conjuntura maior que perpassa as políticas públicas 

educacionais, as orientações curriculares e as identidades profissionais dos sujeitos. Notou-se 

que embora os licenciandos já tivessem contato com as instituições de ensino onde realizariam 

o estágio, em linhas gerais, eles apresentavam preocupação com o momento da regência.  

Oliveira e Santos (2019), ao pensarem sobre os sujeitos envolvidos no estágio 

supervisionado em Geografia, tecem uma reflexão que explica brevemente esse momento 

vivenciado pelo licenciando. Segundo as autoras, o estudante-estagiário em sua prática de 

estágio vivencia uma situação dicotômica, pois “ali ele é estudante e é também o mediador da 

construção do conhecimento pelo estudante-escolar. Diante desse contexto, é comum que o 

licenciando ainda tenha dúvidas e dificuldades de executar suas ações com segurança e 

domínio” (OLIVEIRA e SANTOS, 2019, p. 108).  

Com base na citação das autoras, destaca-se que as dúvidas e dificuldades expressas 

pelos licenciandos observados demarcavam sempre ansiedade em relação à indisciplina dos 

alunos e aos imprevistos que, na perspectiva deles, eram constantes nas escolas campo, podendo 

atuar como um dificultador da experiência do estágio. 

Averiguou-se que não foram expressas por eles, durante as aulas de orientação teórica, 

nenhum anseio quanto aos caminhos para abordagem de conteúdo em uma perspectiva 
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geográfica, tão pouco expressaram insegurança quanto ao domínio do conteúdo. Esses 

elementos também não foram mencionados pela professora orientadora. Contudo, quando ela 

lhes solicitou a elaboração de um plano de aula para que fosse discutido em grupo, na sala, 

mencionou que as aulas precisavam ser cuidadosamente pensadas com antecedência, de modo 

a alcançar os objetivos da educação geográfica.  

Assim, a partir da solicitação da professora orientadora, os licenciandos planejaram 

uma aula. Com enfoque no objetivo deste capítulo, considerou-se que uma análise preliminar 

desse material poderia indicar reflexões importantes para ação participante a ser realizada. 

Assim, os planos de aula foram analisados com esse objetivo, bem como o de identificar 

possíveis indícios do Pensamento Geográfico dos licenciandos no âmbito do planejamento de 

ensino. 

  Como não foi indicado modelo ou conteúdo a ser abordado, os três planos de aula 

foram elaborados de maneiras distintas, contudo contemplaram alguns elementos em comum: 

conteúdo, objetivos e metodologia, tal como pode ser verificado no quadro 9. Assim esses três 

itens, foram os aspectos levados em conta para essa análise preliminar.  

 

Quadro  8 – Síntese dos planos de aula 
 

LICENCIANDO 6 

Série/ano 1° ano do Ensino médio  

Conteúdo Tempo atmosférico e clima 

Objetivos O aluno deverá ser capaz de compreender como os diferentes tipos de clima 

interferem na opção por certas atividades econômicas e quais impactos estão 

relacionados à dinâmica climática em sua sociedade (enchentes, uso de roupa, 

doenças, economia etc.) 

Metodologia Aula expositiva dialógica (Vice-Versa) revisando conteúdos passados relacionados 

a tempo e clima, onde o professor buscará ponto para trabalhar o conteúdo.  

-Exposição de imagens via data show, e utilização de recursos instrucionais giz, 

quadro, livro didático e Data Show.  

LICENCIANDA 9 

Série/ano 1° Ano Ensino médio 

Conteúdo Médio Ambiente e Sociedade Atual 

Objetivos -Compreender o conceito de Ambiente; 

-Entender os movimentos ambientalistas em prol da preservação e manutenção do 

ambiente; 

-Discutir os pontos negativos da atuação antrópica no ambiente; 

-Refletir em conjunto com os alunos sobre os pontos positivos que podem surgir de 

um desenvolvimento consciente do ambiente. 

Metodologia  -Aula expositiva dialogada; 

-Auxílio do livro didático: Capítulo 12 – A morada humana e os dilemas ambientais; 
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-Exibição de um vídeo (03:36 minutos) utilizando projetor; 

-Utilização do quadro. 

LICENCIANDA  10 

Série/ano 1° Ano Ensino médio 

Conteúdo O processo de urbanização do Brasil: - O que é cidade? - Problemas sociais urbanos. 

- A problemática do lixo e enchentes nos centros urbanos - Poluições urbana e 

problemas ambientais relacionados. 

Objetivos Conhecer o conceito de urbanização. 

- Conceituar cidade. 

- Compreender o processo de urbanização no Brasil. 

- Apontar os diversos problemas urbanos no Brasil. 

- Identificar os principais problemas ambientais provenientes da urbanização. 

 

Metodologia  -Aula expositiva-dialogada, exposição do conteúdo por meio de data-show, debate 

dos textos pré-selecionados no livro didático, resolução de exercícios. 

Elaboração : Luline S. Carvalho Santos, 2020.  

 

 O primeiro questionamento que balizou a análise foi o seguinte: o que há de 

geográfico nos planos de aula? Dessa forma, ao considerar os conteúdos, verificou-se que são 

contemplados na matriz curricular de Geografia do estado de Goiás e são propositores de 

conhecimentos fundamentais na abordagem geográfica. As licenciandas 9 e 10 sinalizam já na 

definição dos conteúdos uma contemplação de aspectos ligados à natureza e à sociedade. 

Embora o licenciando 6 não o faça, quando considera-se os objetivos propostos, verifica-se que 

a relação sociedade natureza passa a ser contemplada por ele, presente também nos objetivos 

dos licenciandos 9 e 10. No que se refere à metodologia, os três licenciandos indicaram 

primordialmente a construção de aulas expositivas dialogadas, com uso de data show, quadro e 

livro didático.  

Diante desse exame preliminar, observou-se que os planos de aula, ao serem díspares, 

gerava certa dificuldade quanto à categorização dos dados, por isso concluiu-se que seria 

importante a proposição de um caminho para elaboração destes. Dessa forma, estrategiou-se 

uma mediação que contemplasse essa demanda metodológica e se constituísse como caminho 

para reafirmar a singularidade da Geografia no trato e apreciação dos conteúdos.  

Dessa maneira, o primeiro momento da mediação - que antecedeu a regência de classe 

pelos licenciandos -  pensou um formato para a construção dos planos de aula, uma estruturação 

para o encadeamento das aulas e estabeleceu um diálogo para reflexões sobre a importância da 

prática docente em Geografia,  de modo a refletir sobre a especificidade da ciência em questão. 
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Essa ação constituiu-se de quatro horas de orientações e proposições teóricas31 e foi balizada a 

partir do modelo de mediação proposto por Cavalcanti (2014), contemplando as seguintes 

etapas: problematização, sistematização e síntese. Considerou-se essa via metodológica como 

uma possibilidade para mediar a tomada de consciência dos licenciandos quanto aos conceitos 

que já possuíam, e, a partir disso, a operação intencional com o Pensamento Geográfico.  

Assim, entendendo a problematização como momento de mobilizar a aprendizagem 

dos licenciandos por meio do destaque da relevância do conteúdo/tema para as relações 

estabelecidas na profissão docente, iniciou-se a mediação com um diálogo, cujo assunto foi 

centrado nos anseios dos licenciados, especialmente aqueles apresentados durante as aulas pela 

professora orientadora do estágio. Logo, a ponte de aproximação com os sujeitos foi uma   

problematização balizada pelo tema “Os desafios da docência”, aspecto que permeou suas falas 

no período das observações participantes nas aulas de estágio na universidade. 

Sendo assim, no primeiro momento, delineou-se uma questão a ser colocada aos 

licenciandos como forma de mobilizar suas reflexões acerca do desenvolvimento do estágio, a 

saber: como mediar a construção do conhecimento geográfico pelos escolares? Após 

suscitar o debate, apontou-se elementos que poderiam subsidiar o caminho processual para 

responder tal questão. Dessa forma, demarcou-se com os licenciandos a necessidade de 

conhecerem seus alunos, partirem dos conhecimentos prévios e significar o conteúdo para a 

vida cotidiana dos escolares.   

Os licenciandos trouxeram anseios e dúvidas quanto ao fato de no estágio não 

conhecerem com profundidade as turmas e de não possuírem autonomia total sobre o 

desenvolvimento das aulas, uma vez que haveria a professora supervisora em sala. Para além 

disso, expressaram receio quanto ao domínio de sala diante da indisciplina.  Dado o desenrolar 

do diálogo,  em um esforço de encaminhamento com a metodologia,  pontuou-se que, embora 

não existam metodologias exatas e definitivas para lidar com essa questão, o processo para 

vivenciá-la de maneira minimamente assertiva perpassa uma formação inicial qualificada que 

demarque a função de um planejamento sólido e com embasamento claro em teorias de 

aprendizagem, elementos que possibilitarão pensar as experiências práticas.  

Após realizar essas colocações que definem alguns aspectos gerais da prática de 

ensino, afunilou-se a reflexão para a especificidade da disciplina escolar de Geografia.  Nesse 

 
31 Os quatro alunos matriculados na disciplina participaram da atividade, porém, apenas três foram 

sujeitos dessa etapa da pesquisa. A decisão de não excluir o quarto licenciando dessa proposta, se deu 

em diálogo com a professora orientadora, que optou por adotar a estrutura do plano de aula proposto, 

como o modelo para todos os alunos.    
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momento, a questão fulcral do debate foi: Como abordar os conteúdos geograficamente? 

Nesse momento, registrou-se que os três licenciados pesquisados levantaram pontos que já 

haviam sido expressos em suas falas nos demais instrumentos de pesquisa, essencialmente a 

ideia de que o tratamento dos conteúdos em uma perspectiva geográfica embasa-se em uma 

postura crítica diante dos fenômenos e a formação para a cidadania. O licenciando 6, por 

exemplo, afirmou: “um conteúdo geográfico tem que ensinar o aluno a não se contentar” 

(LICENCIANDO 6, 2019).  A licencianda 9 se expressa de maneira semelhante ao dizer “eu 

acho que na Geografia é bom que os alunos aprendam a ver as coisas criticamente, porque a 

Geografia é isso, aprender ser cidadão” (LICENCIANDA 9, 2019).   

Partiu-se desses posicionamentos para tentar construir com os sujeitos um 

entendimento mais abrangente sobre as especificidades de uma abordagem geográfica dos 

conteúdos, segundo as proposições teóricas sinalizadas no capítulo 1 desta tese. Assim, 

inicialmente, reconheceu-se como verdadeira a ideia de que a Geografia oferece subsídios para 

uma formação cidadã e que isso propicia uma postura mais crítica diante dos fatos. No mesmo 

sentido, salientou-se que em um plano maior toda a educação escolar vincula-se à prática social 

como disposto inclusive na LDB. Em sequência, construiu-se um diálogo cujo enfoque foi 

desmitificar a ideia de que a Geografia possui como especificidade a promoção do 

desenvolvimento da cidadania e de indivíduos críticos. Argumentou-se que embora seja 

altamente capaz de o fazer em razão da natureza de seus conhecimentos, essa não é a 

contribuição singular dessa ciência. Após isso, retomou-se a pergunta norteadora: “Como 

abordar os conteúdos geograficamente?” Os sujeitos apresentaram-se pensativos e, diferente 

dos momentos anteriores, não se encorajaram a tentar responder novamente.  

A fim de auxiliá-los, partiu-se da pergunta inicial para elaborar outras, de modo que 

pudessem mobilizar elementos para um entendimento mais concreto sobre o que estava sendo 

proposto. Dessa forma, construiu-se o seguinte problema: a Guerra Fria é um conteúdo que 

estará presente na disciplina de História e de Geografia, quais elementos diferenciam a 

abordagem em ambas? O clima é conteúdo na Geografia e igualmente na disciplina de ciências, 

quais elementos diferenciam a abordagem em ambas?  

Com essas perguntas, os alunos começaram a esboçar alguns comentários que 

indicavam tentativas de explicar a diferenciação na abordagem dos conteúdos. Algumas falas 

se ocuparam em dizer o que a disciplina de história e ciências objetivavam. Os três alunos 

apresentaram falas em que a história era dada como disciplina cuja preocupação é decorar datas, 

esforço dispensado pela Geografia. O licenciando 6 afirmou: “ciência do 6° ano é muito 

parecida mesmo com a Geografia, estudam até as rochas” (LICENCIANDO 6, 2019). Diante 
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das falas, reafirmei o questionamento sobre a especificidade da Geografia e novamente os 

alunos não conseguiram elaborar respostas alinhadas ao Pensamento Geográfico, ou seja, aos 

conceitos que figuram a singularidade na docência em Geografia.  

Desse modo, as perguntas foram redirecionadas a fim de encaminhar para a síntese do 

que estava sendo proposto. Questionou-se aos sujeitos: “O que a Geografia estuda?” “Quais 

são os conceitos da Geografia que nos auxilia na compreensão dos fenômenos?” A partir 

disso, os três licenciandos pontuaram o olhar da ciência sobre a relação homem-natureza, a 

preocupação com as transformações espaciais e a apropriação de espaços. A exemplo, tem se a 

fala da licencianda 10 que afirmou: “a Geografia explica como os espaços – a floresta 

amazônica mesmo - é mudada pela ação do homem, que muitas vezes só pensa no lucro” 

(LICENCIANDA 10, 2019).  

Utilizou-se dessas novas colocações para sistematizar, junto aos licenciandos, o 

entendimento de que a abordagem dos conteúdos em uma perspectiva geográfica demanda, 

antes de tudo, considerar a base epistemológica dessa ciência e os conceitos que dela derivam 

e se (re)estruturam constantemente.  

Afirmou-se o entendimento de que, na Geografia, os conteúdos são encaminhamentos 

para pensar os fenômenos a partir de uma lógica espacial, levando em conta localização e 

distribuição com o intuito de compreender as diferentes materializações da apropriação do 

espaço pelo homem. Assim, a abordagem dos conteúdos, em alguma medida, necessita 

mobilizar um sistema de conceitos - sendo o espaço geográfico o conceito basilar - que se 

constitui considerando outros princípios. Logo, na análise geográfica, e/ou na prática de ensino 

dos conteúdos geográficos, a ideia central não é refletir criticamente sobre os fenômenos, mas 

contemplá-los a partir da base epistemológica que sustenta uma forma intelectual e singular de 

pensá-los. 

Durante a explanação, os alunos se mantiveram atentos. Ao final, foram indagados 

sobre a compreensão do que havia sido abordado. Os três sujeitos da pesquisa disseram ter 

compreendido, mas não fizeram ponderações imediatas que possibilitassem indicar ou não tal 

compreensão. Seguiu-se com a explanação de um exemplo e sugeriu-se, já ao final da 

intervenção, que os licenciandos reconstruíssem os planos de aula já elaborados, levando em 

conta as proposições dialogadas sobre o planejamento da aula no tocante à abordagem 

geográfica dos conteúdos.  

Para tal, foi fornecido um modelo de plano de aula (apêndice C) cujas etapas 

constituem-se de problematização, sistematização e síntese (CAVALCANTI, 2014), 
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Considerou-se que, por meio desse modelo, ampliar-se-iam as possibilidades de 

análise do pensamento dos licenciandos no registro do planejamento e, igualmente, na prática 

de ensino do conteúdo. 

A reelaboração do plano constituiu-se como instrumento para verificação de indícios 

da internalização dos licenciandos quanto à intervenção proposta. Julga-se importante demarcar 

que a análise desse plano de aula não centrou em estabelecer um comparativo com os planos 

elaborados anteriormente, assim, a proposta de análise advinda da intervenção balizou-se na 

avaliação dos novos elementos detalhados.  

Embora não seja possível qualificar o nível de abrangência, o exame da proposta 

elaborada após a intervenção (quadro 11) apresenta indícios de que os licenciandos pensaram a 

abordagem dos conteúdos em uma perspectiva geográfica.  

 

Quadro  9– Proposta de abordagem didática dos conteúdos para os planos iniciais 
 

LICENCIANDOS MEDIAÇÃO DIDÁTICA  

 Problematização  Sistematização Síntese 

Licenciando 6 A partir da indagação 

“qual a diferença de 

clima e tempo?” será 

feito um diálogo entre o 

professor e aluno, onde 

serão levantados os 

conhecimentos, as 

curiosidades e dúvidas 

que os alunos possuem 

sobre o tema da aula. 

Durante esse diálogo, 

palavras chaves para 

compreender as 

dinâmicas atmosféricas 

ditas pelos alunos serão 

anotadas pelo o 

professor no quadro, e 

será a partir delas que ele 

iniciará a mediação.  

Feito isso, o professor irá 

mediar o que foi 

construído até o 

momento com o 

conteúdo do livro 

didático, nesse momento 

será buscado dar maior 

acabamento ao que foi 

aprendido, 

transformando em algo 

mais científico e dotado 

de maior embasamento 

teórico. 

A proposta de 

atividade consiste no 

monitoramento e 

produção de uma 

tabela de 

temperaturas, o 

professor deve pedir 

aos alunos que 

observem como está 

o tempo (nublado, 

chuvoso, quente, frio, 

úmido ou seco) 

durante uma semana. 

Após esse intervalo 

de dias, o professor 

perguntará aos alunos 

se eles perceberam 

alguma reação a estas 

diferentes condições 

atmosféricas, e o 

comportamento da 

sociedade ou até 

mesmo em si mesmos 

com a indagação: 

“como a modificação 

da atmosfera 

influencia sua vida”. 

Licenciando 9 O início da aula será 

destinado para introduzir 

o conceito de Ambiente 

Após esse momento, 

utilizarei o livro didático 

e faremos uma leitura 

Depois apresentarei 

um vídeo e pedirei 

para os alunos 
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aos alunos.  Será feita a 

pergunta: “Na sua visão, 

o que é ambiente?” a 

partir disso, conversarei 

com eles e apresentarei o 

conceito científico, 

utilizando o quadro.  

Esse momento 

possibilita que os alunos 

tragam seus 

conhecimentos pré 

concebidos pela 

vivência. 

 

compartilhada. Dessa 

forma, será introduzida a 

discussão do papel 

desses movimentos na 

sociedade nos dias 

atuais, além do 

desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

Por meio do conceito 

território, procurarei 

ligar a importância dos 

movimentos sociais para 

construção das relações 

de poder. 

apresentarem suas 

reflexões sobre o 

tema da 

aula e sua abordagem 

apresentada no vídeo. 

Caso eles participem, 

esse será o 

fechamento da aula, 

porém se eles não 

forem tão 

participativos 

oralmente, pedirei 

que eles escrevam 

suas reflexões e me 

entreguem ao 

fim da aula. 

 

Licenciando 10 A aula será iniciada com 

um pequeno vídeo sobre 

preservação do nosso 

planeta para abrir uma 

discussão sobre por que 

preservar e quais as 

consequências das ações 

humanas com relação ao 

meio ambiente. 

A turma será dividida em 

grupo, cada grupo 

receberá um texto sobre 

impactos ambientais nos 

centros urbanos no 

Brasil, para que possam 

destacar o problema 

populacional como fator 

da realidade social. 

O conteúdo proposto 

será sistematizado por 

meio de slides para a 

compreensão dos 

processos da 

urbanização brasileira, 

destacando o que é 

cidade, como se formam 

e como o crescimento 

desordenado e sem 

planejamento pelo 

espaço criou problemas 

sociais, dando ênfase a 

problemática do lixo 

relacionados com 

enchentes e destacando 

os principais problemas 

ambientas oriundos da 

poluição urbana.  

Para fechar serão 

propostas atividades 

para fixação do 

conteúdo.  

Os alunos serão 

solicitados para a 

construção de uma 

redação sobre a 

questão ambiental e a 

importância da 

preservação, 

apontando soluções 

que poderão ser feitas 

para minimizar o 

efeito da poluição 

urbana.  

 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2020.  

 

Nota-se elementos que fundamentam essa inferência – há indícios de que os 

licenciandos pensaram a abordagem dos conteúdos geograficamente, com o planejamento da 

aula em uma perspectiva que considera relação sociedade-natureza. No caso do licenciando 6, 

esse indício só se materializa ao final, por meio da síntese proposta que direciona o olhar para 

as influências das mudanças do tempo nas práticas sociais cotidianas.  

 No que se refere às licenciandas 9 e 10, os indícios de uma perspectiva geográfica na 

abordagem dos conteúdos se disseminam ao logo da proposta de ensino, demarcando 
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claramente a relação do homem com a natureza que fundamenta o conceito de espaço 

geográfico. Além disso, verifica-se referências diretas ao conceito de território. 

Ao considerar que as propostas de mediações didáticas foram pensadas após a 

intervenção cuja demanda era a de demarcar os aspectos geográficos dos conteúdos, considera-

se as aparições identificadas como uma resposta ao que foi proposto. Compreende-se que uma 

única intervenção não seria capaz de promover uma ampliação significante da elaboração 

intelectual dos futuros professores, mas acredita-se que tal ação contribuiu para que os 

licenciandos tomassem consciência de bases já construídas, ou seja, a mediação apontou 

caminhos para que eles pensassem intencionalmente sobre a geograficidade dos conteúdos.   

 Fato que corrobora com essa conclusão é que os indícios geográficos que aparecem 

no plano – relação homem x natureza -, mesmo expressando certa vulnerabilidade, já haviam 

sidos identificados por meio dos questionários e das situações problemas no capítulo 2, bem 

como quando questionados durante a medição sobre o que a Geografia estuda. Assim, os 

indícios que surgem na proposta de ensino, por exemplo, a ênfase na relação homem-natureza, 

ou a colocação da licencianda 9, ao pensar em abordar os movimentos sociais a partir das 

relações de poder, vinculando-se com o conceito território, subsidiam o entendimento de que 

houve uma mobilização e a tomada de consciência de algo que já estava posto. 

Considerando os objetivos desta tese, apenas a análise do planos de aula configurava-

se como insuficiente, pois a regência de uma aula de Geografia não se limita ao momento de 

pensar o plano de aula. Logo, na seção subsequente, constrói-se uma análise pautada na 

observação das práticas de ensino dos licenciandos durante a regência nos estágios.  

 

3.2 Práticas de ensino dos licenciados: do conhecimento à operação com Pensamento 

Geográfico  

 

 A busca por observar a presença do Pensamento Geográfico ou indícios dele na prática 

de ensino dos licenciandos, deu-se pelo acompanhamento e participação dos planejamentos e 

observação das aulas. Assim, determinou-se alguns critérios para a execução dessa etapa. 

Quanto aos planos, solicitou-se que esses fossem enviados a pesquisadora à medida que fossem 

elaborados e passassem pela supervisão da professora orientadora, de modo a acompanhar o 

percurso de suas construções. Sabendo das dinâmicas que compõem uma escola, ou seja, das 

diferentes atividades educacionais como:  apresentações escolares, avaliações externas, 

palestras etc., cuidou-se para que as observações fossem realizadas em períodos que ocorresse, 

de fato, a prática de ensino do conteúdo por parte dos estagiários. Esse cuidado levou em conta 
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que era necessário presenciar a prática de ensino de Geografia dos licenciandos durante 

explicações e realização de atividades diretas com os escolares.   

Como mencionado, os licenciandos iniciaram suas práticas nas escolas campo 

realizando apenas monitorias. Na ocasião, puderam conhecer as turmas e escolher em qual delas 

realizariam as regências.  O licenciando 6 optou por realizar sua regência em uma turma de 1° 

ano do ensino médio, no período matutino. As licenciandas 9 e 10 optaram por turmas de 1° 

ano do ensino médio no turno noturno, porém, a primeira na educação para jovens e adultos 

(EJA) e a segunda em ensino regular. Vale salientar que após o início das regências, a 

licencianda 10, mediante a alteração do horário de aulas na unidade escolar, por não residir em 

Jataí e ainda cursar outras disciplinas na universidade, necessitou concluir suas atividades no 

segundo 2° ano do ensino médio regular, no período noturno.  

A fim de assegurar que fosse possível observações que subsidiassem uma análise 

sólida, após o início das regências aguardou-se um período de quatro aulas, por considerar que 

este seria um período de adaptação em que os licenciandos estariam conhecendo melhor seus 

alunos, bem como tomando maior segurança frente aos fatores -  mencionados anteriormente – 

vivenciados na experiência formativa do estágio supervisionado.  

Como encaminhamento metodológico, definiu-se que cada licenciando seria 

acompanhado desde a introdução à conclusão de pelo menos um conteúdo32. Estabeleceu-se 

que, no percurso da observação, os licenciandos participariam de uma segunda mediação por 

parte da pesquisadora, através da qual foram levantadas questões problematizadoras da prática 

de ensino observada, sinalizados os aspectos positivos e as fragilidades identificadas na 

abordagem geográfica dos conteúdos. Como dito anteriormente, apesar dessa análise permear 

um contexto em que os conhecimentos específicos se materializam juntos aos didático-

pedagógicos, o interesse maior baseou-se em averiguar se as operações cognitivas presentes nas 

aulas dos estagiários se aproximam do Pensamento Geográfico, ou seja, se fundamentam-se na 

mobilização de conceitos e princípios geográficos.  

 

3.2.1 Licenciando 6: indícios e fragilidades do Pensamento Geográfico durante as aulas 

na regência de classe  

 

 
32 A fim de não comprometer o encadeamento das ideias, a descrição das aulas buscou considerar 

primordialmente as explicações dos licenciandos. Assim, as demais ocorrências da aula, são 

mencionadas apenas em contextos que se tornam relevantes para a compreensão da análise realizada.  
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O Licenciando 6 foi acompanhado no ensino do conteúdo de cartografia básica: escala 

cartográfica e projeções cartográficas. Assim, acompanhou-se sua regência durante seis aulas 

que ocorreram distribuídas em três semanas. Como solicitado, os planos de aula foram 

elaborados segundo a estrutura proposta, conforme pode ser visto no quadro 12.  

Foram elaborados apenas dois planos pelo Licenciando 6, uma vez que suas aulas eram 

germinadas, sendo que a 5° e 6° aulas observadas foram utilizadas para apresentação de 

atividade avaliativa, já contemplada no segundo plano. Tal fato, segundo o licenciando, 

dispensava a elaboração um terceiro plano de aula.  

 

Quadro  10 - Planos de aula propostos pelo licenciando 6 
 

Aula 1 e 2 

Conteúdo Cartografia: escala cartográfica  

Objetivos -Conhecer a importância dos mapas para a humanidade; 

-Compreender a relação entre a superfície real e a representada em uma superfície 

plana (exemplo: papel) nas representações cartográficas; 

- Identificar as diferenças entre mapa e carta, e as distinções entre os tipos de 

projeções cartográficas 

-Comparar os tipos de mapas e escalas existentes 

Mediação didática 

Problematização  Sistematização Síntese 

O professor fará uma parte 

introdutória expondo o que é a 

escala, e a importância dos 

diferentes tipos de escala para 

se fazer a interpretação de 

mapas.  

 

O professor escreverá o conteúdo 

teórico no quadro para que os 

alunos tenham um embasamento 

mais científico onde estudar. 

Esse conteúdo será mediado de 

maneira dialogada, permitindo 

aos alunos retirarem possíveis 

dúvidas.  

 

Com o uso do material de apoio 

(maquete) será dado maior 

significação ao que está sendo 

mediado, durante essa fase os 

alunos também serão 

preparados para a atividade. 

 

Aula 3 e 4  

Conteúdo  Cartografia: as projeções cartográficas 

Objetivos -Conhecer a importância dos mapas para a humanidade; 

-Compreender a relação entre a superfície real e a representada em uma superfície 

plana (exemplo: papel) nas representações cartográficas; 

- Identificar as diferenças entre mapa e carta, e as distinções entre os tipos de 

projeções cartográficas 

-Comparar os tipos de mapas e escalas existentes 

Mediação didática 

Problematização  Sistematização Síntese 
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O professor fará uma parte 

introdutória expondo um globo 

para os alunos e os questionará 

como representar o planeta que 

tem formato esférico em um 

plano.  

O professor vai mediar o 

conteúdo em diálogo expositivo 

apresentando diferentes tipos de 

projeções cartográficas, 

utilizando o globo terrestre e 

folhas de papel para exemplificar 

as formas de projeção. 

Nessa fase o professor deve 

transformar diálogo expositivo 

em diálogo vice e versa, 

ocorrendo de maneira aberta. O 

professor irá propor situações 

hipotéticas buscando que os 

alunos apresentem qual o 

melhor tipo de projeção 

cartográfica para a situação 

apresentada. Depois eles 

deverão elaborar um mapa. 

 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2019. 

 

Os referidos planos de aulas foram elaborados em sequência às aulas de introdução à 

cartografia básica.  Por isso, o recorte do conteúdo parte da discussão de escala cartográfica e 

das projeções.  Como pode ser observado, o licenciando estabeleceu objetivos comuns para os 

dois conteúdos. Apesar de receber instruções da professora orientadora quanto à necessidade 

de que cada objetivo enunciasse diretamente o que seria estudado, ele julgou ser melhor mantê-

los conforme apresentado.  

Sobre a organização das aulas, a professora orientadora fez uma reorganização das 

ações e suas distribuições entre as etapas. Assim, para as aulas 1 e 2, ela indicou que ao iniciar 

a aula expondo o conceito de escala, os alunos não seriam mobilizados a refletirem sobre a 

relevância do tema. Sugeriu-se, a partir disso, que esse primeiro momento da aula fosse revisto.  

Quanto à sistematização e à síntese, a professora orientadora indicou que o uso da 

maquete, colocado como síntese do processo, em verdade, estava compreendido na 

sistematização como recurso facilitador da aprendizagem. Dessa forma, encaminhou que 

apenas as atividades mencionadas fariam parte da síntese. Após essas mediações, foi realizada 

uma análise dos planos que, mesmo com as orientações sugeridas, não foi alterado.  

Para as aulas 3 e 4, a professora orientadora sinalizou que o momento da síntese 

contemplava maior número de ações do que seria de fato possível realizar, considerando a 

disponibilidade de tempo. A partir disso, repensou-se a síntese, transferindo a elaboração dos 

mapas para casa, com a indicação de que posteriormente esses deveriam ser apresentados em 

sala como atividade avaliativa.  

Sobre os planos de aula, quanto ao planejamento da prática de ensino, pode ser 

identificado que o licenciando demarca nas aulas 1 e 2 a conceituação do que é a escala e a 

importância dos diferentes tipos de escala para se fazer a interpretação de mapas. Não foi feita, 

no entanto, nenhuma alusão quanto ao uso desse mapa ou desses conhecimentos pela Geografia.  
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Para as aulas 3 e 4, afirmou como síntese a ação do professor na criação de situações hipotéticas 

para que os alunos dissessem qual o melhor tipo de projeção cartográfica para a situação 

apresentada. Contudo, a ideia também não é desenvolvida a ponto de permitir que se infira a 

presença da Geografia nessa proposta. Pois, o uso da cartografia para representar uma 

determinada superfície terrestre possibilita compreender os elementos da espacialidade – 

ordem, grandeza, escala, proporção – para depois construir relações e análises sobre o espaço 

representado. Nesse sentido, não foi possível verificar a operação com o Pensamento 

Geográfico no planejamento das aulas, por não contemplar a relação da escala com os 

elementos da espacialidade presentes na representação.  Dessa forma, coube as observações da 

regência a possibilidade de buscar mais detidamente sobre a manifestação do Pensamento 

Geográfico na ação do licenciando. 

 A primeira regência iniciou-se com o licenciando organizando a sala e pedindo 

atenção dos alunos. Embora fosse uma turma pequena, levou-se cerca de dez minutos para o 

início da prática de ensino, que teve como primeira ação o registro no quadro33 de um texto que 

trazia a definição do conceito de escala. Por meio de uma exposição, o licenciando afirmou que 

a escala cartográfica era a definidora do nível de detalhes que poderia ser visto no mapa. Por 

isso, todos precisavam saber realizar o cálculo.  

Em continuidade, ele efetuou outro registro no quadro, dessa vez, sobre a conversão 

de medidas e dedicou aproximadamente trinta minutos para explicação de como se transforma 

quilômetros em centímetros. Em seguida, orientou que sempre que um mapa não trouxer a 

unidade de medida, essa deve ser entendida como estando em centímetros. Após essas breves 

orientações, o licenciando retomou os registros no quadro e, dessa vez, iniciou pontuações sobre 

a escala numérica e gráfica. O processo descrito ocupou toda a aula 1 observada.  

Ao iniciar a aula 2, o estagiário deu continuidade ao registro no quadro sobre os tipos 

de escalas. Embora tenha afirmado existência da escala gráfica e numérica, não fez nenhuma 

ponderação sobre a adequação de seus usos. Por fim, encerrou o registro no quadro passando 

fórmulas e exercícios cujo objetivo era calcular a escala.  

Diante das aulas observadas, julga-se ser pertinente salientar que no decorrer de sua 

explicação, o conteúdo descrito não foi relacionado com a Geografia. Toda a abordagem esteve 

centrada primordialmente em demarcar que os escolares precisavam aprender fazer os cálculos. 

Essa foi uma preocupação expressa inúmeras vezes. Inclusive, a participação dos escolares na 

 
33 O registro de textos nos quadros foi prática comum entre os licenciandos em razão das turmas 

acompanhadas não terem livros didáticos que pudessem ser levados para a casa.  
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aula reflete bem o distanciamento que se colocou entre o conteúdo de escala cartográfica e a 

Geografia. Em diferentes momentos eles fizeram indagações como: “agora virou matemática” 

“não entendi para que fazer essas contas” “na Geografia não estudamos a sociedade? O 

mundo?”. Em resumo, o licenciando respondeu-lhes que aquela parte era importante assim 

como todo o resto de conteúdos da Geografia.  

Entende-se que o referido conteúdo perpassa, de fato, a aprendizagem da lógica 

matemática que dá sustentabilidade à escala, mas, interessante seria que o licenciando pontuasse 

a escala cartográfica como elemento importante para a compreensão das representações 

gráficas, que são construídas a partir de uma linguagem específica que auxilia na leitura dos 

fenômenos espaciais. Nesse âmbito, tem-se na linguagem cartográfica, representada pelo mapa, 

um instrumento de análise espacial, isto é, capaz de relacionar os fenômenos geográficos com 

suas respectivas espacialidades. 

Destaca-se ainda que o uso das maquetes, previsto no plano de aula  do estagiário, mas 

não  utilizadas,  poderia ter se materializado como um facilitador para o entendimento de que 

na Geografia  cabe entender a coerência que envolve as escalas, indicando a relação entre as 

medidas da representação e do espaço real.  

Há uma necessidade de resguardar a aproximação de um conteúdo tão caro à Geografia 

como esse, com os princípios de uma análise geográfica, seja por meio da construção de 

exemplos que se remetam a essas representações (mapas, maquetes, plantas) ou até mesmo de 

mediações verbais disseminadas  ao longo da explicação, de modo que construam essas pontes 

de entendimento. Cabe ressaltar, por fim, que as aulas se distanciaram de ações cognitivas que 

possibilitem a mobilização das estruturas superiores do pensamento, pois o ensino voltou-se 

para a transmissão de definições. 

Na semana seguinte, no início da aula 3, a introdução do conteúdo foi feita a partir do 

seguinte questionamento: “Como eu posso representar o planeta que tem formato esférico 

(arredondado) em uma folha de papel que é plana”? (LICENCIANDO 6, 2019) Nesse 

momento, os escolares deram alguns palpites: “é só desenhar menor” “não dá pra fazer 

certinho, mas dá mais ou menos parecido”. A partir disso, o licenciando pontuou que esta era 

umas das preocupações da cartografia: “fazer o mais certo possível, o mais próximo da 

realidade” (LICENCIANDO 6, 2019).   

Com o uso de folhas de papel A4 envolvendo o globo, o licenciando desenvolveu 

exemplos que evidenciaram que todas as formas adotadas não conseguiam compreender o 

mundo em sua plena realidade. A partir disso, ele registrou, no quadro, as diferentes projeções 

cartográficas existentes e orientou aos alunos que o tema cairia na avaliação.  
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Apesar de constar no plano de aula uma atividade em que seriam dados exemplos para 

que os alunos refletissem sobre a aplicabilidade das projeções, essa atividade não foi 

contemplada, bem como não foi mencionada a intencionalidade em suas escolhas. Assim, a 

finalização da aula constituiu-se apenas da produção do mapa, que se iniciou nos últimos 

minutos da terceira aula e se estendeu até a sexta aula.  

Para a produção do mapa, os alunos receberam as orientações constantes no quadro 

13, a seguir.  

 

Quadro  11– Orientações feitas pelo Licenciando 6 acerca da produção de mapa 
 

Trabalho em grupo de produção de mapa 

O trabalho deverá ser entregue na aula do dia 30/06/19 no 3° horário  e será  apresentado para 

o professor regente e para o professor estagiário 

1 Forme um grupo com seus colegas e produza um mapa de tema livre (pode ser fictício) 

contendo os itens: título, orientação, legenda contendo suas convenções, escala, 

coordenadas e organização.  

2 Em uma folha a parte produza uma pequena síntese sobre o seu mapa, apresentando o 

porquê das suas escolhas para cria-lo e qual projeção cartográfica usou.  

3 Escolha dois pontos em seu mapa e faça o cálculo da distância real (D) entre os pontos 

usando a escala que foi produzida. O cálculo deve ser entregue na folha a parte da 

síntese do mapa.  

Fonte: atividade proposta pelo Licenciando 6, 2019.  

 

Conforme orientação, os alunos se dividiram em grupos e receberam a explicação 

referente à elaboração do mapa. As primeiras interações dos escolares iniciaram em sala de aula 

-final da terceira aula e na quarta aula-, observou-se que a maior preocupação deles era sobre o 

que seria o mapa, ou seja, qual a temática seria escolhida. Durante esse processo, o licenciando 

se manteve em silêncio observando as atividades até o final da quarta aula.  

Ao analisar a prática de ensino do licenciando durante as quatro aulas, ajuizou-se que, 

essencialmente, sua ação não esteve remetida ao Pensamento Geográfico. Pois, embora em 

alguns anos a cartografia seja dada como conteúdo na Geografia escolar, ela precisa ser 

vinculada à sua função como linguagem.  Castellar (2011) destaca que a linguagem cartográfica 

permite relacionar conceitos e possibilita a compreensão da parte e da totalidade do espaço no 

que diz respeito a sua organização e produção. Essas reflexões permitem a apreensão das 

relações do homem com o espaço.  

Esse entendimento trata o mapa “como produto social, na compreensão do seu 

processo de construção e no entendimento do que vem a ser a representação e a própria 

linguagem” (RICHTER, 2017, 281). O autor esclarece que o trabalho com mapas nas aulas de 
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Geografia precisa estar aliado aos próprios conteúdos geográficos, pois ele contribui 

significativamente para o processo de desenvolvimento do pensamento espacial e do raciocínio 

geográfico34.  

Ainda segundo Richter (2017, p. 292), há uma preocupação de que a prática da 

Cartografia Escolar supere um trabalho de “ensino de mapa voltado apenas para seus conteúdos 

ou elementos próprios, pois este contexto acaba por fragmentar ainda mais o conhecimento ou 

a própria relação desta linguagem com outras áreas do saber, como a Geografia”.   

Assim, a  premissa que  norteia a prática de ensino de escala cartográfica  pela 

Geografia  é a de que ela expressa a relação entre a dimensão da representação espacial com a 

dimensão do espaço real, e, portanto, são elementos importantes na apreensão de  

“representações sociais de um determinado espaço” (CASTROGIOVANNI, 2014, p. 33).   

Diante dessa colocação, argumenta-se que na aula do licenciando 6 a compreensão da 

escala cartográfica se deu de maneira isolada, sem operação com o Pensamento Geográfico. As 

observações realizadas e as contribuições teóricas elencadas subsidiam a afirmação de que o 

tempo e esforço dedicado a proporcionar aos alunos o entendimento de bases matemáticas, 

fórmulas e tabelas de transformação de medida foi excessivo e enveredou o conteúdo por um 

domínio que não pertence à Geografia e ao seu ensino, impossibilitando que a escala fosse 

compreendida dentro do contexto descrito.  

Quanto ao conteúdo das projeções, como dito pelo Licenciando 6, elas apresentam 

inevitavelmente distorções, ao passo que é impossível representar com exatidão uma superfície 

esférica em um plano. Justamente por essa condição é relevante demarcar que as representações 

evidenciam sempre a opção do autor por conceber ou ressaltar algo. No âmbito geral, em se 

tratando da cartografia, o fundamental no ensino de Geografia, de acordo com Castrogiovanni 

(2014), é que o escolar aprenda a ler a representação cartográfica, levando em conta que é uma 

representação política e podem representar verdades temporárias, bem como servir a diferentes 

interesses. Dessa forma, as projeções também respondem a essa condição. 

Ao considerar os objetivos dos planos de aula de “conhecer a importância dos mapas 

para a humanidade”,  “compreender a relação entre a superfície real e a representada em uma 

superfície plana (exemplo: papel) nas representações cartográficas” e “identificar as diferenças 

entre mapa e carta, e as distinções entre os tipos de projeções cartográficas”, intui-se que o 

 
34 Reitera-se que embora, nessa tese tenhamos adotado o termo “Pensamento Geográfico” não se 

desconsidera as contribuições   relevantes que vêm sendo desenvolvidas por outros autores que adotaram 

a terminologia raciocínio.  
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Licenciando 6 estabeleceu no plano de aula caminhos para dialogar com os entendimentos 

acerca do ensino da cartografia, tal como explanado anteriormente.  

Contudo, quando se parte para a observação das aulas, identifica-se que, assim como 

a escala cartográfica, as projeções cartográficas também foram abordadas de maneira estanque, 

retiradas de seu contexto maior que é o de cartografia como linguagem que auxilia na 

compreensão dos fenômenos espaciais. Martinelli (2009) pontua que, embora os mapas tenham 

sido usados como representação simbólica tornando-se uma espécie de “logotipo” de tudo que 

se refere à Geografia, muitas vezes seu uso não reflete a Geografia. É nesse sentido que se 

fundamenta a necessidade de que a cartografia pensada para o desenvolvimento de uma análise 

geográfica na educação básica evidencie o caráter ideológico, político e temático que se insere 

em cada representação espacial.   

É fundamental que essa abordagem permeie todo o processo que envolve a cartografia, 

seja ela como conteúdo ou como linguagem. Possivelmente a fragilidade que provocou o 

distanciamento entre a Cartografia (escala e representações cartográficas) e a Geografia, nas 

aulas do Licenciando 6, esteja relacionada a não compreensão da diferença entre “Conteúdo 

Cartográfico” e “Linguagem Cartográfica”. Desse modo, centrou-se a abordagem de ensino nos 

elementos próprios do mapa, desconsiderando-o como linguagem que comunica e representa e 

é, portanto, um “instrumento de cognição” (GIRARDI, 2003, 72).    

Martinelli (2009) demarca claramente como a Cartografia auxilia na apreensão do 

espaço, uma vez que se materializa em representações, cujas formas de saber são socialmente 

construídas e igualmente revelam o processo de apropriação do espaço pelo homem e diferentes 

visões de mundo. Na maneira como o conteúdo foi posto pelo licenciando, dificilmente seria 

possível alcançar esse entendimento e considerar princípios e conceitos geográficos na prática 

de ensino. Contudo, se assumida sob a perspectiva proposta por Martinelli (2009), 

Castrogiovanni (2014) e Richter (2017), a cartografia se constitui como linguagem e, em sua 

diversidade temática, pode representar as relações do homem com o espaço, tais como os 

territórios constituídos e as paisagens transformadas. 

Dessa forma, após observar as quatro aulas descritas, avançando com a metodologia 

proposta na pesquisa, realizou-se a segunda mediação com o Licenciando 6, antes que se 

encaminhasse para a conclusão do conteúdo das aulas. Iniciou-se com a seguinte pergunta: 

Quais foram os principais desafios que você identificou durante a prática docente no estágio? 

Para essa questão, o licenciando afirma: 
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Acho que meu maior desafio foi a gestão do tempo, meus planos de aula 

foram planejados considerando alguns imprevistos, no entanto, 

aconteceram algumas coisas para as quais não me preparei, como 

interrupções pela coordenação e a participação dos alunos durante as 

aulas. Desse modo, senti uma dificuldade no controle do tempo, indo 

muito rápido ou muito devagar às vezes (LICENCIANDO 6, 2019).  

 

A segunda questão pontuada ao licenciando foi: Sabendo da especificidade da 

Geografia, você pondera que sua prática de ensino contemplou os conteúdos em uma 

perspectiva geográfica de análise? Dito de outra forma, em sua opinião, ficou claro que o 

objetivo do conteúdo de cartografia era subsidiar a compreensão do espaço geográfico? O 

licenciando claramente expressou não ter compreendido a solicitação, e, por isso, a questão foi 

reformulada: Quando você pensa em suas aulas, quais elementos você entende que evidenciam 

uma abordagem geográfica do conteúdo de cartografia?   

No intuito de responder à pergunta, o licenciando iniciou sua fala demarcando que foi 

muito bom poder trabalhar com o conteúdo de cartografia porque ele possuía domínio e isso 

facilitou muito.  Em seguida, disse:   

 

Eu que tenho muitas dificuldades com a escrita, você percebeu... prefiro 

conteúdos como a cartografia, ainda mais que ela é muito importante na 

Geografia, e é uma área que eu gosto por estar mais ligada à física. Mas, eu 

preocupei um pouco porque os alunos não conseguiram pegar as fórmulas. 

Eu não sabia que tinham tantas dificuldades. Mas eu não sei se ficou claro a 

importância do conteúdo para o entendimento do meio (real). Por muitas 

vezes, eu busquei fazer uma relação com o cotidiano dos alunos” 

(LICENCIANDO 6, 2019). 

 

Após concluir sua fala, realizei o terceiro questionamento: Considerando a abordagem 

do conteúdo, você faria algo diferente? O licenciando 6 respondeu:   

 

 Faria quase a mesma coisa, só na minha primeira aula que percebi que perdi 

muito tempo escrevendo no quadro, não que isso não seja importante, é que 

a meu ver, dei quase uma aula tradicional, e isso deixou os alunos 

desmotivados e perdidos com o conteúdo. Desta forma, manteria a maior 

parte das aulas igual ao que foi feito, modificando essa parte da escrita no 

quadro para uma leitura compartilhada, com algumas pausas para mediar o 

que poderia ser mais proveitoso para os alunos. Talvez fizesse uma atividade 

conjunta com o professor de matemática para ajudar nessa parte das contas, 

porque os alunos realmente não conseguiram (LICENCIANDO 6, 2019). 

 

As falas do Licenciando 6 evidenciam a sua inconsciência das fragilidades observadas. 

O conteúdo de seu relato sinaliza que ele não tem certeza quanto à compreensão dos alunos 

sobre a importância do conteúdo para o entendimento do meio (real), porém, quando 
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questionado sobre as possibilidades de repensar a aula, sua preocupação se direciona para 

aspectos pedagógicos apenas. Dessa forma, em sequência, dialogou-se com o licenciando sobre 

suas respostas. Iniciou-se pontuando que a Cartografia é, para a Geografia, uma linguagem. 

Mas ela só faz sentido se a compreendermos como um meio para um fim, ou seja, a 

aprendizagem dos elementos cartográficos não se encerra nela mesma, pois precisa ser 

direcionada para a construção da leitura geográfica dos fenômenos. Exemplificou-se como a 

leitura de mapas temáticos permitem visualizar a localização e a distribuição dos fenômenos 

pelo espaço, além de subsidiar reflexões mais amplas quanto às transformações do espaço. 

 Demarcou-se que durante a abordagem de conteúdos como a escala cartográfica, tão 

importante quanto a aprendizagem dos tipos de escala, é a compreensão do referido conteúdo 

como uma base para a leitura do espaço. Todos os conteúdos geográficos podem facilmente ser 

conteúdos e temas de outras disciplinas, por isso é fundamental que eles sejam realmente 

pensados e abordados na perspectiva geográfica. 

Em seguida, finalizando o diálogo, explicou-se que seriam pontuados mais alguns 

questionamentos e que esses não precisavam ser respondidos, caso ele não desejasse, neste caso 

eram apenas para um exercício de reflexão. Sendo assim, questionou-se: Será que os alunos do 

1° ano compreenderam como objetivo de aprender sobre escalas o uso da linguagem 

cartográfica na leitura do espaço geográfico? No seu entender, por meio da sua prática de 

ensino, os alunos aprenderam a ler mapas e os compreenderam como uma representação de 

fenômenos espaciais construídos cotidianamente? Feitas as indagações, o licenciando não 

expressou interesse em respondê-las.  

Após esse segundo momento da ação participante, retomou-se as observações, a fim 

de verificar a prática de ensino do licenciando após o diálogo. Assim, já na quinta aula, 

momento em que seriam apresentados os mapas propostos na aula anterior, houve um número 

expressivo de estudantes ausentes e os que estavam presentes relataram não ter conseguido 

concluir o trabalho. Diante do exposto, como havia a possibilidade de usar as duas aulas 

germinadas (5 e 6) para finalização da atividade, o licenciando autorizou que terminassem os 

mapas na primeira aula e as apresentações ficaram para segunda.  

Dessa forma, observou-se que dos quatro grupos que estavam presentes, apenas um 

havia de fato iniciado o trabalho. Os demais solicitaram nova orientação ao licenciando que 

lhes explicou os encaminhamentos da atividade. Ao final, foram construídos apenas dois mapas: 

mapa de risco de acidentes de trabalho e mapa do tesouro.   

A aula 6 constituiu-se, portanto, das apresentações dos trabalhos concluídos. Os alunos 

explicaram as ideias que procuraram representar nos mapas e concluíram suas falas, restando 
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ainda aproximadamente 20 minutos de aula. O licenciando comentou que os trabalhos estavam 

muito bons e que havia gostado do resultado. Em sequência, sugeriu que realizassem o cálculo, 

com base na escala do mapa, entre dois pontos.  

O licenciando não suscitou nenhum diálogo com os alunos acerca dos temas 

escolhidos, dos símbolos utilizados, da relação entre a dimensão do espaço real com a superfície 

representada. Mesmo com a proposição do cálculo mencionado, não houve nenhum diálogo no 

sentido de compreender as representações construídas como um esforço de representar 

graficamente fenômenos espaciais. Entende-se que o silêncio do licenciando, após a atividade, 

constituiu-se como a perda de mais uma oportunidade de dar sentido e significar 

geograficamente as aulas. 

Diante do exposto, a inferência que se faz é de que as operações cognitivas do 

Licenciando 6 na prática de ensino da cartografia não indicam o Pensamento Geográfico. 

Assim, como verificado nos outros instrumentos, ele traz conhecimentos que podem ser 

relevantes para a análise geográfica, contudo, no momento da regência, o conteúdo cartografia 

não foi pensado geograficamente.  

 

3.2.2 Licencianda 9: indícios e fragilidades do Pensamento Geográfico durante as aulas 

na regência de classe  

 

A licencianda 9 foi acompanhada na prática de ensino sobre o conteúdo de formação 

do território e do povo brasileiro e regiões do Brasil, conforme pode ser visto no quadro 12, a 

seguir.  Assim, observou-se sua regência durante seis aulas, distribuídas em 4 semanas.  

 

Quadro  12– Planos de aula propostos pela Licencianda 9 

 

Aula 1, 2, 3 e 4 

Conteúdo A formação do território e do povo brasileiro: Matriz Tupi, Luso e Afro. 

Objetivo  Explicar com base em fatos históricos e geográficos, as características, político-

administrativas do Brasil 

Mediação didática 

Problematização  Sistematização Síntese 

Quais foram as contribuições 

das três matrizes para a 

formação do território e do 

povo brasileiro? 

Passarei durante as três primeiras 

aulas o documentário de Darcy 

Ribeiro, de 26 minutos cada 

vídeo, que somam sobre as 

matrizes. Ao final de cada vídeo, 

pedirei que os alunos anotem no 

caderno informações que 

Após passar os três vídeos, 

farei uma síntese dos vídeos 

com os alunos, considerando as 

informações que eles anotaram 

durante o vídeo e depois 

passarei perguntas para serem 

respondidas. 
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chamaram a atenção deles para 

depois discutimos o conteúdo. 

(Fichamento). 

 

Aula 5, 6, 7 e 8 

Conteúdo Regiões do Brasil 

Objetivo  Conhecer as regiões do Brasil, bem como, as suas características predominantes. 

Recursos didáticos: Quadro branco, material impresso 

Mediação didática 

Problematização  Sistematização Síntese 

De que forma as regiões do 

Brasil representam a realidade 

dos brasileiros? 

No primeiro momento, vou 

passar o texto sobre regiões no 

quadro. Depois vou aguardar uns 

minutos para que os alunos 

copiem e eu explique o conteúdo. 

Depois vou entregar um material 

impresso para eles e vou utilizá-

lo para explicar sobre as regiões 

brasileiras. A intenção é fazê-los 

participar da aula, através da 

leitura e do diálogo.  

Irei passar 3 questões simples 

para os alunos. Essas já estão 

impressas, de forma a reduzir o 

tempo necessário para esse 

momento. 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2020  

 

Os planos de aulas apresentados no quadro 14 foram enviados, previamente, à 

professora orientadora que anuiu as propostas de mediações didáticas sem propor reorientações 

das ações. O primeiro plano entregue previa, inicialmente, um total de três aulas, mas se 

estendeu para cinco aulas. O segundo, pensado para 2 aulas, efetivou-se em quatro aulas, das 

quais acompanhou-se apenas uma. Essa situação se deu em virtude das características 

específicas da turma acompanhada pela licencianda.   

Como mencionado anteriormente, ela escolheu realizar as suas regências no período 

noturno, em turma de 1° ano do ensino médio na EJA, o que implicou em uma matriz curricular 

e tempo de aulas abreviados. Por ser tratar predominantemente de alunos trabalhadores, a escola 

adotou algumas medidas a fim de viabilizar a permanência deles na escola, dentre elas a 

possibilidade de entrar no segundo horário, por isso, ocorre chegada constante de alunos após 

o horário. Além disso, vale destacar que o tempo gasto entre a troca de salas, a realização de 

chamada pelo professor e, posteriormente, pelo coordenador também foram responsáveis por 

comprometer o tempo real disponível para a prática de ensino. 

Na análise, observa-se que foi traçado apenas um objetivo geral para cada um dos 

planos de aula, sendo: “explicar com base em fatos históricos e geográficos, as características 

político-administrativas do Brasil”, para o primeiro; e “conhecer as regiões do Brasil e as suas 

características predominantes”, para o segundo. A amplitude de ambos objetivos permite 

levantar hipóteses quanto à operação com o Pensamento Geográfico já nesse momento, contudo 
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não permite inferir de maneira assertiva sobre tal aspecto. A mesma situação se aplica à análise 

do planejamento da mediação didática dos conteúdos.  

Vale ressaltar que tanto nos objetivos quanto na proposta de mediação estão presentes 

conceitos caros à operação com o Pensamento Geográfico – território e região -, porém, não há 

nos planos dados que explicitem se estes seriam usados como instrumentos cognitivos na leitura 

dos conteúdos.  

As três primeiras aulas da Licencianda 9 foram estruturadas a partir do documentário 

“O povo brasileiro”, que é uma produção baseada no livro do antropólogo Darcy Ribeiro. Foram 

exibidos três capítulos – um por aula - de aproximadamente 25 minutos cada. Os três capítulos 

do documentário abordam, de maneira rica, as características das matrizes que deram origem a 

miscigenação constituinte do povo brasileiro. Falando sobre os indígenas, negros e portugueses, 

a obra retrata aspectos relevantes quanto à cultura, religião, identidade, organização política e 

social, bem como desenvolvimento tecnológico. Todos os fatos são apresentados em uma 

perspectiva antropológica, evidenciando, em seu sentido mais amplo, o desenvolvimento e 

evolução desses povos e seus descendentes. 

Na primeira aula, a licencianda informou aos escolares do que se tratava o conteúdo e 

explicou-lhes que iria passar um documentário referente  à formação do povo e do território 

brasileiro, advertindo-os que era necessário anotar as partes que considerassem mais 

interessantes, pois ao final seriam realizados diálogos sobre o tema. No final da primeira e 

segunda aula, não foi possível realizar a conversa, pois o tempo das aulas foi insuficiente35.  

Já na terceira aula, com uma gestão de tempo melhor, após assistirem, os alunos foram 

indagados sobre seus entendimentos em relação ao documentário assistido. Observou-se que 

embora a professora buscasse estabelecer uma aproximação, os alunos em geral não interagiram 

e os poucos que se expressaram teceram críticas ao material, dizendo que era enjoativo, dava 

sono e/ou que não entenderam nada.  

Diante das falas, a professora tentou pontuar a relevância das explicações contidas no 

documentário. Explicou que comumente desvaloriza-se o papel dos indígenas e dos negros na 

constituição do povo brasileiro, quando, na verdade, esses desempenharam um papel 

fundamental. Assim, as três matrizes contribuíram e deixaram heranças que podem ser 

observadas em crenças religiosas, hábitos alimentares etc.  Em resumo, sua fala afirmou que os 

vídeos auxiliavam no conhecimento das origens do povo brasileiro e valorização delas.  

 
35 Gastou-se muito tempo com montagem de equipamentos e organização da sala de aula, além disso, 

houve interrupções por parte da coordenação por mais de uma vez em cada aula.  
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Ainda na terceira aula, a licencianda passou três questões no quadro para serem 

respondidas, sendo elas:  1) De acordo com o que foi visto nos vídeos passados, explique quais 

são os motivos de o povo brasileiro ser considerado fruto da miscigenação de outros povos? 2) 

De que forma a exploração dos portugueses, influenciou na formação do território brasileiro? 

3) Quais elementos da cultura brasileira atual vocês identificam que possuem origem na cultura: 

indígena, portuguesa e africana?   

Ao observar a realização das atividades pelos alunos e a correção delas, que se deu no 

início da quarta aula, notou-se que as questões 1 e 3 geraram participações expressivas dos 

alunos, que demonstraram – apesar das reclamações feitas sobre o documentário, citadas 

anteriormente - ter entendido a mistura de povos e enumeraram uma lista extensa de alimentos 

e crenças religiosas que se constituem como heranças dessa miscigenação.  A questão 2 também 

foi respondida, mas por apenas dois alunos, sendo que uma das respostas não apresentava 

nenhuma relação com a pergunta e a outra afirmou [a formação do território] “aconteceu porque 

os portugueses desmataram”. Como pode ser visto, a escolar associou o desmatamento da 

natureza pelos portugueses à constituição do território brasileiro. Em seguida, a professora 

apenas registrou as respostas indicadas no livro didático, no quadro.  

Após a correção, na quarta aula36, a licencianda retomou as três matrizes formadoras 

do povo e mencionou o processo de miscigenação, exemplificando a partir da aparência 

diversificada dos brasileiros. Em seguida, demarcou que o objetivo da referida aula seria a partir 

do que já sabiam sobre o tema, conhecer um pouco do território do Brasil.   

 Para introduzir o conteúdo, a licencianda 9 afirmou que “o território é um espaço com 

relações de poder” (LICENCIANDA 9, 2019). Sem clarificar melhor a indicação, ela seguiu 

dizendo que o território brasileiro tem dimensões continentais e que sua estruturação contou 

com o trabalho de indígenas, negros e europeus. Após isso, solicitou que os alunos abrissem o 

livro didático, informou a página, mas não indicou o que era para ser visto. Destaca-se que na 

página indicada havia um mapa do Brasil e suas unidades federativas.  

Em continuidade, ela enunciou a seguinte informação: “O Brasil é um dos maiores 

países do mundo, possuindo a quinta maior extensão em área. É um país que faz fronteira com 

a maioria dos países da América do Sul, exceto Chile e Equador” (LICENCIANDA 9, 2019). 

Concluiu dizendo que por essa extensão o país apresenta uma riqueza em biodiversidade e 

cultura, além de apresentar solos férteis que proporcionam uma economia bem desenvolvida.  

 
36 Enquanto realizava chamada a professora solicitou a dois alunos que buscassem os livros didáticos 

de Geografia na biblioteca.  
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Um aluno questionou se o Brasil tinha economia, a licencianda respondeu que sim, e 

seguiu explicando que um território tão grande apresenta pontos positivos e negativos, 

destacando principalmente as dificuldades de administrá-lo de maneira integrada. Após essa 

fala, um aluno mencionou: “um continente como o Brasil é muito difícil de administrar porque 

tem muito roubo”. Apesar de ter ouvido tal posicionamento, a licenciada não prestou nenhum 

esclarecimento quanto à confusão do aluno e a aula se encerrou em seguida.  

Na quinta aula37, a Licencianda 9 inicia entregando um material impresso (figura 9), e 

informando que o objetivo da aula era evidenciar as mudanças que ocorreram no território 

brasileiro.  

 

Figura 9 – Material didático disponibilizado pela licencianda na aula 

 

 

Fonte: Nova escola, 2019. 

 

Como ponto de partida, ela registrou as datas de alterações dos limites do território e 

comentou sobre a disputa histórica entre Portugal e Espanha (as definições do tratado de 

Tordesilhas). Posteriormente, mencionou a forma de governo que se estabeleceu pelas 

capitanias hereditárias e afirmou que houve um “processo de exploração no nosso território 

 
37  O tempo disponível para essa aula foi comprometido pela venda de chocolates em sala de aula por 

uma aluna. A licencianda levou cerca de dez minutos, junto a professora da turma, para conseguir 

reestabelecer um ambiente que permitisse o desenvolvimento de uma aula.   
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principalmente do Pau-Brasil” (LICENCIANDA 9, 2019). Comentou-se, ainda, que a 

exploração ocorreu também via a implantação da cultura da cana de açúcar, e, posteriormente, 

do ouro. Para encerrar a aula, ela passou a seguinte atividade: Quais são as características 

positivas e negativas que você identifica no Brasil, devido à grande extensão que o país possui?  

Ao observar o desenvolvimento das aulas, nota-se que embora a licencianda tenha 

colocado em seu plano a intenção de tratar as contribuições das três matrizes para a formação 

do território e do povo brasileiro, essa abordagem se deu de maneira separada. Centrou-se, nas 

três primeiras aulas, primordialmente no conhecimento das matrizes étnicas que formaram o 

povo brasileiro. O uso de parte do referido documentário vai ao encontro dessa constatação, ao 

passo que, ao ser elaborado em uma perspectiva antropológica, ele não contempla grandes 

reflexões sobre a apropriação do território brasileiro e as transformações no espaço geográfico 

em virtude dessas38.  

O enfoque na formação do povo pode ser percebido também através do nível de 

compreensão demonstrado pelos alunos sobre o tema. Durante a manifestação dos alunos em 

relação às questões propostas pela licencianda, eles expressaram dificuldades apenas com a 

questão que exigia conhecimento da formação do território, enquanto diante das outras tiveram 

uma participação maior.  

Apesar disso, reconhece-se o documentário trabalhado como sendo rico em 

conhecimentos interdisciplinares. No entanto, o material poderia ter sido explorado a partir de 

uma análise geográfica, utilizando-se das múltiplas informações como uma ponte para discutir 

as territorialidades dos povos e igualmente problematizar sobre os fluxos econômicos e 

populacionais na formação territorial do Brasil. Como exemplo dessas possibilidades, tem se o 

fato de que ao tratar da dizimação dos índios, o documentário oferece condições para pensar a 

territorialidade indígena. Dito de outra forma, poderia ser balizado como a morte em massa de 

indígenas relaciona-se, em partes, a uma disputa territorial, na qual eles foram derrotados por 

não conseguirem exercer poder e soberania sobre seus próprios territórios.  

 Contudo, considerando a breve explicação realizada pela licencianda - após os alunos 

assistirem ao documentário-, nota-se que ela não ultrapassou a caracterização desses povos, e, 

portanto, apesar de mobilizar conhecimentos relevantes não se identificou a operação com o 

Pensamento Geográfico. A partir da quarta aula, nota-se que houve uma reflexão mais 

 
38 A questão territorial aparece no mesmo de maneira secundária, e mais claramente, em capítulos 

posteriores que não foram assistidos pelos alunos.  
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direcionada à formação do território brasileiro, mas a licencianda não estabelece relação entre 

esse território e o povo, tal como foi salientado na descrição sobre a referida aula.   

O conceito de território na Geografia tem sido abrangido em diferentes perspectivas, 

mas é certo que há um consenso quanto as múltiplas relações de poder que estão contempladas 

por ele.  Raffestin (1993) explana sobre esse conceito pontuando que quando se apropria de um 

espaço se territorializa esse espaço. “O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se 

projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações 

marcadas pelo poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 143).  

 Sousa (2012), ao pensar o território, pontua que por vezes ele assume um papel de 

espaço delimitado e controlado sobre o qual o Estado exerce soberania. Nessa situação, 

Cavalcanti (2014) enfatiza que a mediação de conteúdos por meio do conceito de território 

precisa se desprender da construção ideológica de território como sinônimo de território 

nacional.  

O conteúdo de formação do território e do povo brasileiro, em uma abordagem 

geográfica, permeia a ideia de diferentes relações sociais, econômicas e políticas, que são 

necessariamente espaciais. Para além disso, evidencia como tais relações ao promover a  

“conjunção dos conceitos de espaço e poder” (SOUZA, 2016, p. 86) fazem remeter ao território, 

que pode ser o nacional, mas também pode se manifestar em diferentes escalas. 

Observou-se, ainda, que em duas circunstâncias, diante das confusões teóricas dos 

escolares - uma em que se questionou se o Brasil tinha economia e outra em que o Brasil é 

chamado de continente - a estagiária não elucidou os temas. Ambas situações poderiam ser 

pontes para tratar da formação do território, porém foram negligenciadas, o que pode estar 

relacionado ao próprio momento do estágio ou a insegurança teórica-conceitual por parte da 

licencianda.  

Vale destacar que em nenhuma das aulas foi pontuada a localização do Brasil 

(hemisfério e continente). Apesar de ter mencionado as fronteiras com países da América do 

sul, a estagiária não localizou o país, tornando a menção vaga, dificultando o processo de 

aprendizagem dos escolares. Essa localização poderia ter sido contemplada por meio do mapa 

constante no livro, que embora estivesse disponível para a aula, foi inutilizado. Além disso, em 

sua prática de ensino, a licencianda faz alusão à dimensão continental do país e datou 

transformações do mapa político do Brasil, mas não explicou as causas, negociações e disputas 

que levaram a tais alterações, além de não ter utilizado o material entregue aos alunos que 

evidenciava a espacialização dessas mudanças.   
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Em resumo, a abordagem da Licencianda 9 não contemplou o desenvolvimento dos 

processos espaciais percorridos até alcançar as dimensões e estruturação que o país possui hoje. 

Mesmo afirmando a exploração de alguns recursos, essa situação não foi exposta de modo a 

expressar a compreensão dos ciclos econômicos e sua relevância na ocupação e exploração dos 

espaços, no desenvolvimento da urbanização, para a distribuição da população pelo Brasil e 

outros fatores.   

Em contrapartida às fragilidades destacadas, tem se o fato de que aspectos importantes 

comparecem à explicação da Licenciada 9, tais como relação de fronteiras, extensão, trabalho 

e poder, elementos essenciais generalizados pelo conceito de território, ou seja, pontos fulcrais 

para uma leitura geográfica do conteúdo abordado. 

Entende-se que ao afirmar que o território é um “espaço com relações de poder”, que  

o Brasil  possui “a quinta maior extensão em área [...] é um país que faz fronteira com a maioria 

dos países da América do Sul” e  que “o nosso território possui dimensões continentais e sua 

formação com o trabalho de indígenas, negros e europeus” (LICENCIANDA 9, 2019) a 

estagiária mobiliza aspectos generalizados pelo conceito de território.  

Contudo, demarca-se que tais ideias, durante sua explicação, não foram desenvolvidas 

em um nível mais amplo de profundidade. Justamente por isso, não ficou evidente que o 

trabalho escravo dos povos originários e negros permitiu a apropriação de recursos e 

desenvolvimento de atividades econômicas, oferecendo bases para a estruturação do  território 

brasileiro, que hoje apresenta-se delimitado por fronteiras e administrado pelo agente político 

chamado Estado, consolidando-se espacialmente como abrigo para uns e recurso econômico 

para a manutenção das relações de poder de outros.  

Ainda assim, a licencianda expressa indícios do Pensamento Geográfico ao tornar 

percebível que seu processo de cognição, no trato dos conteúdos, esteve fundamentado no 

conceito de Território. Diante do exposto, conclui-se que a Licencianda 9, em alguma 

proporção, operou com o Pensamento Geográfico na abordagem do conteúdo “formação do 

território e do povo brasileiro”. Todavia, cabe destacar que essa conclusão não desconsidera o 

fato de que os aspectos balizares do conceito de Território estiveram presentes em sua 

explicação, mas o conteúdo de suas argumentações durante as aulas não desenvolveu ideias 

relevantes para a compreensão deste pelos escolares. Esse destaque evidencia um segundo 

desafio para a formação inicial de professores em Geografia: além de pensar os conteúdos 

geograficamente, é necessário fomentar caminhos didáticos para que esse pensamento 

fundamente o trabalho docente em sala de aula, considerando, inclusive, o nível cognitivo dos 

escolares. 
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 Analisando o conteúdo das respostas da Licencianda 9 aos diferentes instrumentos 

aplicados, substancia-se o entendimento de que a licencianda detinha compreensão intelectual 

sobre conceitos mencionados, mas não explicados por ela, tais como: fronteiras, apropriação e 

poder. No entanto, faltou-lhe conhecimento didático do conteúdo, e, por isso, ela negligenciou 

a necessidade de especificar com os alunos esses aspectos geográficos tão relevantes de sua 

explicação.  

A partir da análise construída com base nessas quatro aulas, realizou-se a segunda 

mediação com a Licencianda 9.  No início do diálogo indagou-se: Quais foram os principais 

desafios que você identificou durante a prática docente no estágio? Em resposta, ela apontou: 

 

O primeiro desafio foi assumir uma turma no meio de um processo 

pedagógico desestruturado. O contexto escolar não oferecia estabilidade aos 

alunos, pois a troca de professores e horários eram constantes. Quando 

cheguei fui vista como alguém que também partiria e alguém que eles não 

enxergaram a necessidade de respeitar.  Meu segundo desafio foi 

compreender a realidade dos alunos e encaixar a teoria em sala de aula, por 

que planejar e elaborar meios e recursos para uma aula não definem o 

sucesso da mesma e o meu objetivo principal era mediar uma Geografia que 

fizesse a diferença na vida deles como cidadãos, pois não queria que as aulas 

fossem sem sentido. No entanto, acredito que não consegui obter um bom 

resultado, na verdade, não sei como poderia conseguir um resultado diferente 

( LICENCIANDA 9, 2019).  

 

Em seguida, lançou-se a seguinte pergunta: sabendo da especificidade da Geografia, 

você pondera que sua prática de ensino contemplou os conteúdos em uma perspectiva 

geográfica de análise? Dito de outra forma, em sua opinião, ficou claro que o objetivo do 

conteúdo de formação do território e do povo brasileiro era subsidiar a compreensão do espaço 

geográfico? A licencianda disse:   

 

Acho que não em todas as aulas. Encontrar um caminho que concilia o 

conteúdo e as influências do ambiente escolar com uma abordagem realmente 

geográfica não é algo fácil. Eu acredito que em algum momento nas minhas 

aulas eu caminhei para fazer com que os alunos tivessem meios de 

compreender as coisas geograficamente, o espaço geográfico. No entanto, 

entre essas aulas eu me perdi um pouco devido a alguns fatores como 

desânimo com a receptividade da turma, contexto desanimador do colégio, os 

comentários depreciativos dos professores do colégio[...] eu vejo que meu 

conteúdo, por ter uma parte de território, ficou muito dentro da Geografia. 

Só que eu achei que aquela parte do povo era muito da história, mesmo que 

na Geografia precisasse falar da sociedade também. Até por isso que eu 

escolhi aquele documentário para ajudar.  Porque eu gosto de história, mas 

não sei falar sobre esse assunto e no livro da escola era bem pequena a parte 

que falava e não falava como lá no vídeo do Darcy. O vídeo fala da 

importância do negro e do índio e Geografia precisa ter senso crítico para 
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formar cidadão.  Lá naquela parte do território é onde tem mais do que eu sei 

mesmo da Geografia por isso que achei mais fácil, porque a gente estuda 

território o tempo todo (LICENCIANDA 9, 2019).  

 

Por fim, o terceiro questionamento: considerando a prática de ensino do conteúdo, 

você faria algo diferente? A licencianda 9 afirmou:   

 

Bom sobre fazer diferente eu vou pontuar a minha primeira regência, eu 

acredito que foi onde tudo começou a desandar. Eu acho mais importante 

aqui pontuar o que poderia ser diferente sem garantir é claro que o resultado 

seria melhor, pois tudo depende do contexto e da turma que parece que 

mudava dia após dia. Eu vejo que a minha facilidade no processo todo, foi ter 

tido uma boa base nas aulas de didática, as duas professoras que tive [cita os 

nomes] eram muito boas, e eu aprendi planejar uma aula, elaborar um 

material, isso para mim não era uma dificuldade. Por outro lado, nenhuma 

das minhas referências de formação de professor e disciplinas específicas 

foram capazes de me preparar para a realidade escolar. Falo da realidade 

do colégio onde eu fiz o estágio. Até em relação a minha motivação eu não 

sei bem o que dizer, eu sempre quis fazer a diferença ser uma professora que 

se importasse de fato com aprendizagem dos alunos, mas depois do estágio 

perdi algo que não sei dizer bem o que é, apenas não me sinto mais motivada 

e não me vejo seguindo uma vida nessa profissão.  Lembrando que acredito 

muito na importância de se ter professores que façam a diferença na vida dos 

alunos, pois eu tive alguns na universidade que fizeram a diferença para mim. 

Por fim, só posso dizer que se eu tivesse como refazer essas aulas eu sempre 

procuraria oferecer o meu melhor pois deve ser esse objetivo de toda 

professora (LICENCIANDA 9, 2019).  

 

Após a conclusão de sua fala, questionou-se ainda: mas se fosse pensar 

especificamente o conteúdo de formação do povo e do território brasileiro, o que faria diferente? 

A licencianda respondeu:  

 

Ah... difícil..., mas eu acho que eu faria diferente, porque os alunos eram 

adultos então muitos ficaram mexendo no celular na hora do documentário. 

Na verdade, eles acharam chato e até reclamaram quando eu perguntei. Eu 

resolvi passar ele, por falar da importância do negro e do índio, mas achei 

que eles iam gostar também, mas não, por isso, eu acho que didaticamente 

falhou, mas eu também vejo como algo normal essa falha, vou errar muito 

ainda. Então eu tentaria outro jeito de falar do povo. Do território eu acho 

que era aquilo mesmo que tinha que falar só que eu não sei se eles entenderam 

por que acabou sendo pouco tempo” (LICENCIANDA 9, 2019).  

 

As falas da Licencianda 9 se iniciam demarcando os desafios enfrentados na educação 

básica, em seus aspectos mais gerais, especificamente no caso de Goiás, as trocas constantes de 

professores contratados. Suas colocações deixam claro que esse é um fator que desestrutura o 

ambiente de aprendizagem da sala de aula e que, inclusive, segundo ela, foi capaz de fazer com 

que se perdesse na busca por mediar a compreensão do espaço geográfico pelos escolares. 
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Destaco que ao mencionar essa situação, a licenciada demonstra certo grau de consciência 

quanto às diferentes questões que se colocam no processo de ensino-aprendizagem, as quais, 

em alguma proporção, podem atuar como agente dificultador da aprendizagem da Geografia.  

Em sua fala, é possível identificar, novamente, a maneira estanque como ela pensa os 

temas Povo e Território brasileiro. Além disso, explica-se que o uso do documentário foi a 

estratégia metodológica que ela encontrou para abordar a formação do povo brasileiro, que em 

sua percepção era mais histórico, por meio de uma visão crítica que contribuísse para a 

formação cidadã. Esse é outro fato que está disseminado em diferentes momentos em sua fala, 

a concepção de que a Geografia promove um olhar crítico e possibilita a constituição da 

cidadania. Vale ressaltar que esse entendimento já havia sido expresso por ela anteriormente 

em resposta aos demais instrumentos da pesquisa, tal como pode ser verificado no capítulo 2 

desta tese.  

Diante das respostas e da análise das práticas de ensino, pontuou-se com a licencianda 

que o trabalho com o conteúdo da formação do território e do povo brasileiro em uma 

perspectiva geográfica contempla uma abordagem integrada em que os fatos históricos atuam 

como sustentação para a compreensão do espaço, que, neste caso, poderia ser feito através do 

conceito de território.  

Destacou-se que o papel das matrizes está para além da miscigenação do povo 

brasileiro, pois foram eles os atores responsáveis por construir territorialidades no Brasil, sejam 

no âmbito jurídico-político, cultural e econômico.  Explicou-se, com base em Haesbaert (2004), 

que no primeiro âmbito o território é visto como um espaço delimitado e controlado sobre o 

qual se exerce um determinado poder, especialmente o de caráter estatal; no segundo, o 

território é visto fundamentalmente como produto da apropriação feita através do imaginário 

e/ou da identidade social sobre o espaço, considera -se a  dimensão simbólica e subjetiva; e no 

terceiro destaca-se o território em sua perspectiva material, concreta, como produto espacial do 

embate entre classes sociais e da relação capital/trabalho. Por meio dessa explicação, seguiu-se 

colocando que a forma separada como o conteúdo foi mediado não permitiu tal associação entre 

o povo e a constituição do território.  

Ainda em diálogo com a licencianda, pontuou-se que quando ela abordou o território 

como espaço de relações de poder e destacou que a formação territorial brasileira se deu a partir 

do trabalho de indígenas, negros e europeus, ela se aproximou bastante de uma integração dos 

temas por um veio geográfico. Porém, não desenvolveu a ideia e, por isso, didaticamente para 

os escolares, tratou-se de uma afirmação complexa e abstrata, que possivelmente não foi 

internalizada por eles. Ainda sobre essa questão, afirmou-se que isso não diminuiu a relevância 
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positiva de identificar em sua prática de ensino essa compreensão do território, bem como as 

demais sinalizadas anteriormente.  

Ainda sobre sua prática de ensino, mencionou-se as confusões teóricas dos alunos e a 

maneira como havia lidado didaticamente com elas, destacou-se a relevância de refletir sobre 

como ambas situações poderiam ser caminhos para tratar da formação do território, seja ela por 

meio dos ciclos econômicos ou por meio da problematização da dimensão do território 

brasileiro, que embora seja muito extenso não é um continente. Tais abordagens caracterizariam 

melhor a geograficidade do conteúdo e permitiriam ainda partir dos conhecimentos prévios dos 

alunos. Destacou-se que embora sua fala contemplasse América do Sul e as fronteiras do Brasil, 

todo o conteúdo foi encaminhado sem que o Brasil fosse localizado e a distribuição dos 

fenômenos espaciais que o territorializa fossem mencionados, tão pouco, como tais processos 

contribuíram para chegar-se as dimensões que se tem hoje.  

Em seguida, finalizando esse momento, explicou-se que seriam pontuados mais alguns 

questionamentos e que esses não precisavam necessariamente ser respondidos, eram apenas um 

exercício de reflexão, sendo assim, questionou-se: Será que os alunos do 1° ano EJA 

compreenderam o faz o território ser caracterizado como um espaço com relações de poder? 

Você pensa que por meio da sua prática de ensino, os alunos refletiram sobre os processos de 

apropriação do espaço geográfico brasileiro e a estruturação do território?  

Embora não houvesse necessidade, a Licencianda 9 respondeu a tais indagações 

dizendo que não saberia responder ao certo se havia conseguido construir esses entendimentos 

com os alunos. Ela disse:   

[...] com você falando, eu vi que falei algo que eu pensei, mas que eles podem 

nem ter entendido o que era essa relação de poder, porque eu não disse mais 

nada. Só falei mesmo que tinha que ter poder. Eu só falei isso, e eu acho que 

eles não entenderam então [...]falei das fronteiras com os outros países 

pensando que todo mundo sabia que o Brasil está na América do Sul, agora 

com você explicando, estou aqui me perguntando se eles sabem o que é 

América e porque ela é do Sul, porque eles são do EJA, muitos não estudaram 

direito quase nada [risos]e eu nem falei e nem mostrei onde ficava. Quanta 

coisa passa sem a gente ver (LICENCIANDA 9, 2019). 

 

 Diante da manifestação da licencianda, questionou-se o que ela acha que poderia ter 

feito para construir melhor as ideias que apareceram em sua explicação do conteúdo, mas que 

deixaram algumas lacunas de entendimento, principalmente aos escolares, por exemplo: a 

localização do país, a relação de poder e o que mais ela considerasse importante ser revisto.  A 

licencianda respondeu que seria necessário pensar, e após alguns instantes suscitou: “primeira 

coisa, era que eu tinha que ter levado um mapa-múndi para os alunos verem e então eu 
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localizaria o Brasil lá, mostrava essas fronteiras, o tamanho do país” (LICENCIANDA 9, 2019). 

A estagiária faz uma segunda pausa e retoma a fala dizendo:  

 

Essa compreensão do poder no espaço, é mais difícil, até para nós que 

estudamos território o tempo todo, mas pensando rápido aqui, agora, eu vejo 

que dava para ter dados exemplos de Jataí mesmo, falando do poder ligado 

ao tráfico aqui nos bairros mais pobres ou poder ligado ao dinheiro que 

também faz territórios como o Barcelona (LICENCIANDA 9, 2019).  
 

As respostas da licencianda, em sua totalidade, indicam uma tomada de consciência 

das fragilidades apontadas e, especialmente no trecho acima, reforçam o entendimento de que 

há uma operação com o Pensamento Geográfico. Nota-se que seu pensamento apresenta 

generalizações caras ao conceito de território, utilizando-as como instrumento cognitivo para 

pensar fenômenos em que o espaço tem sido apropriado por múltiplas relações de poder.  

Ambos exemplos perfazem esse caminho: seja no primeiro caso, quando ela cita o tráfico em 

que há constituição de um território ilícito; seja no segundo quando ela cita o Barcelona, 

condomínio de alto padrão na cidade de Jataí, onde o espaço é apropriado pelos agentes 

econômicos, e o exercício do poder se dá mediado pelo capital. 

  A fim de concluir a última etapa da observação, acompanhou-se a licencianda por 

mais uma aula cujo conteúdo foi “as divisões regionais do Brasil”. Para iniciar a aula ela 

perguntou aos alunos: “o que é região?”. As respostas dos alunos variaram entre: “é um lugar” 

“um local”. A licencianda, após ouvir as repostas, afirmou que região “é um conceito de 

conjuntos espaciais em que ocorre a manifestação de fenômenos parecidos, por isso, 

regionalizar está ligado a caracterizar espaços a partir de aspectos em comum” 

(LICENCIANDA 9, 2019). Entendimento semelhante estava descrito em material escrito 

entregue aos alunos em seguida.  

Assim, a licencianda pediu que eles observassem no material as representações 

cartográficas que apresentavam as diferentes divisões regionais do mundo (regionalização 

socioeconômica, biomas mundiais). A partir disso, ela demarcou os critérios que foram 

considerados para instituir cada uma dessas regionalizações, e questionou os alunos se haviam 

entendido que “quando muda o critério muda-se também a regionalização” (LICENCIANDA 

9, 2019).  

Em sequência, ela abordou sobre as Regiões do Brasil. Informou que a divisão regional 

mais difundida no Brasil é a proposta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

que foi feita considerando originalmente os critérios naturais e depois incorporou critérios 

econômicos e sociais.  Mais uma vez a licencianda solicitou aos alunos que observassem no 
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material de apoio as representações cartográficas (figura 10) que se tratava de uma coleção de 

mapas que representavam as regiões do país.   

Após a observação dos alunos, a licencianda pontuou as localizações e as 

características de cada uma das regiões sem denominá-las e solicitou que os alunos associassem 

cada umas das caracterizações descritas a uma das imagens contempladas no quadro. Ao 

finalizar essa atividade, ela propôs que os alunos dissessem algumas características que 

definissem a região centro-oeste. Os alunos falaram predominantemente das atividades 

econômicas, indicando alguns produtos cultivados pela agricultura.   

 

 

Figura 10 -   Material didático disponibilizado pela licencianda 9 na aula 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nova escola, 2019. 

 

Em sequência, a licencianda explicou, de maneira mais detalhada, sobre a região 

centro-oeste, destacando novamente sua localização e aspectos físicos, e como esses dois 

elementos influenciarem na ocupação da região. Referiu-se à centralidade da região e à 

construção de Brasília, bem como as formas geomorfológicas para explicar o desenvolvimento 

econômico da região, especialmente as atividades econômicas vinculadas predominantemente 

ao agronegócio.  
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Finalizando a aula39, a estagiária ressaltou que o desenvolvimento econômico da região 

centro-oeste aconteceu a partir das transformações do espaço - citou construções de moradias e 

estradas - e que há um “impasse entre o desenvolvimento da região centro-oeste porque ela é 

apresentada como grande celeiro dos grãos, mas, por isso, o cerrado tem sido desmatado e 

acontece uma perda das riquezas naturais” (LICENCIANDA 9, 2019). Em seguida, nos 

últimos minutos, a licencianda orientou os alunos a colarem no caderno o material impresso 

que havia sido entregue.  

A análise que se faz dessa última aula é a de que, novamente, a licenciada conseguiu 

abordar geograficamente o conteúdo e, dessa vez, com maior apropriação, inclusive no 

desenvolvimento das ideias. Assim, demonstrou operar com o Pensamento Geográfico, 

evidenciando novos aspectos importantes como a abordagem do conceito de região a partir de 

exemplos que permearam diferentes escalas e a localização. Para além disso, contemplou-se a 

relação do uso de recursos naturais com a apropriação do espaço e enfatizou novamente o papel 

da localização nos diversos processos que culminaram no padrão de desenvolvimento 

observado na região centro-oeste.  

Desse modo, a inferência de que a licencianda pensa geograficamente torna-se mais 

sólida e pode ser atestada em sua prática de ensino, após o momento de mediação da 

pesquisadora. Percebe-se que ela já possuía um sistema conceitual geográfico, e através da 

mobilização provocada, foi capaz de abordar intencionalmente o novo conteúdo em uma 

perspectiva geográfica.  

 

3.2.3 Licencianda 10: indícios e fragilidades do Pensamento Geográfico durante as aulas 

na regência de classe 

 

A licencianda 10 foi acompanhada na prática de ensino referente ao conteúdo de 

coordenadas geográficas no 1° ano do ensino médio, e no conteúdo de formação do território 

brasileiro e formação do povo brasileiro no 2° ano do ensino médio. Vale ressaltar que, a priori, 

a licencianda ministraria todas as regências na mesma turma, porém, como pontuado 

anteriormente, foi necessário mudar em virtude da alteração de horários na unidade escolar.  

Essa situação gerou um prejuízo no número de regências da aluna que ficou por duas 

semanas realizando apenas observações na escola, pois nos dias que disponibilizava de horário 

livre não havia aulas de Geografia. Após esse período, o horário da unidade escolar foi alterado 

 
39 A referida aula, teve cerca de 12 minutos a mais, por motivos não esclarecidos pela coordenação.  
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novamente, o que viabilizou que a licencianda desse continuidade a regência, porém, em outra 

turma40.   

 

Quadro  13 – Planos de aula propostos pela licencianda 10 

 

Aula 1   e   2 

Conteúdo Coordenadas geográficas   

Objetivo  Explicar a importância das coordenadas geográficas  

Mediação didática 

Problematização  Sistematização Síntese 

Perguntar aos alunos: o que 

são meridianos e Paralelos? 

E latitudes e longitudes? 

Vou expor para os alunos sobre a 

definição de paralelos, 

meridianos, latitudes e 

longitudes. Em seguida, vou 

passar um texto no quadro com 

as definições de cada um deles.  

Como síntese vou passar um 

estudo dirigido com 

questões objetivas e 

dissertativas para serem 

respondidas em sala.     

Aula 3 e 4 

Conteúdo Território Brasileiro  

Objetivo  Demonstrar as alterações do território brasileiro  

Mediação didática 

Problematização  Sistematização Síntese 

Perguntar aos alunos: o mapa 

do Brasil é definitivo?  

Nessa aula será continuado o 

território do país. Explicarei 

como ele mudou desde a 

colonização.  

Como síntese vou passar um 

estudo dirigido com 

questões objetivas e 

dissertativas para serem 

respondidas em sala.     
Aula 5 

Conteúdo Povo brasileiro  

Objetivo  Mediar a aprendizagem sobre a formação do povo brasileiro  

Mediação didática 

Problematização  Sistematização Síntese 

Irei mostrar aos alunos uma 

fotografia e perguntar:  na 

opinião de vocês de onde é esse 

povo?  

Farei uma aula dialogada 

tratando das características do 

povo brasileiro, apresentado 

imagens sobre elas.  

Vou passar para os alunos no 

quadro uns exercícios para que 

eles percebam no seu dia-a-dia 

a miscigenação do povo. 

Elaboração: Luline S. Carvalho Santos, 2020 

Dos planos de aulas apresentados no quadro 15, apenas o plano referente à aula 1, 2 e 

5 foram compartilhados previamente com professora orientadora. Não foram propostas 

 
40 As situações específicas descritas anteriormente sobre a dinâmica e a gestão do tempo nas aulas da 

licencianda 9, aplicam-se também às aulas da licenciada 10. Embora a matriz curricular não seja igual, 

observou-se o tempo de aulas abreviado por serem na mesma instituição.   



 

 

184 

reorientações.  O plano das aulas 3 e 4 foi elaborado poucas horas antes da aula, uma vez que a 

licencianda não foi informada previamente da alteração do horário.  

Na análise dos planos de aula, verifica-se que os três conteúdos foram trabalhados 

também pelos outros dois licenciados. Assim, à semelhança dos demais, quando se analisa os 

objetivos e a mediação didática proposta, conclui-se que é possível levantar hipóteses quanto a 

operação com o Pensamento Geográfico já no planejamento, porém não há elementos 

suficientes para subsidiar tal conclusão. A mesma situação se aplica à análise do planejamento 

da mediação didática dos conteúdos.  

Na aula 1, após se apresentar para a turma, a licencianda os questionou se sabiam o 

que eram latitudes e longitudes. Alguns alunos responderam que eram linhas, outros que eram 

uma grade de localização. A partir disso, ela desenhou um planisfério no quadro e traçou linhas, 

afirmando que a junção delas constituíam as latitudes e as longitudes.  

Dito isso, a licencianda informou que iria passar no quadro um texto41. Ela iniciou 

definindo o que eram latitudes e longitudes e, posteriormente, paralelos e meridianos. Após o 

registro no quadro, ela teceu a seguinte explicação: “as latitudes e longitudes são a maneira 

que temos de nos localizar pelo mundo, são usadas por esses aparelhos modernos, como o 

GPS. As linhas que risquei no globo formam as latitudes e as longitudes. As mais importantes 

delas é o Equador e Greenwich” (LICENCIANDA 6, 2019).  

Os alunos, apesar de expressarem já ter tido contato com o conteúdo, demonstraram 

estar confusos. Uma escolar se dirigiu à licencianda e disse que não havia entendido a diferença 

entre paralelos e meridianos com longitude e latitudes. Já iniciando a segunda aula – que era 

germinada a primeira-, a licencianda, na tentativa de esclarecer a dúvida, fez uma leitura 

pausada das definições registradas no quadro. Ainda em um esforço de ponderar o entendimento 

da aluna, apontando ao planisfério, ela afirmou: “por meio dessas linhas podemos localizar 

qualquer lugar no espaço” (LICENCIANDA 6, 2019). 

 Após essa fala, a professora supervisora (regente da turma) tomou a palavra e 

informou que já havia ensinado o conteúdo aos alunos e que por isso eles já deviam saber.  Em 

sequência, a licencianda distribuiu uma lista de exercícios e afirmou aos alunos que seria 

conferido ao final do horário, quem as realizou. Apesar de ainda restar aproximadamente uns 

30 minutos de aula, não foi feita mais nenhuma explicação ou orientação quanto aos exercícios.  

Após essas aulas, com a alteração do horário, a licencianda passou a ministrar aulas 

em turma do 2° ano do ensino médio. Dessa forma, suas primeiras duas aulas na nova turma 

 
41 O registro no quadro levou cerca de 15 minutos da aula.  
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foram continuação do conteúdo já mediado pela professora supervisora. Em resumo, 

contemplaram um momento de se apresentar aos alunos, bem como informar o objetivo da aula 

registrado na lousa: “refletir sobre como o território do Brasil mudou desde a colonização” 

(LICENCIANDA 10, 2019)” e propor a realização de uma lista de exercícios. Ressalta-se que 

junto a lista de exercícios foi entregue aos alunos a coleção de mapas já apresentado na figura 

9. Feito isso, a licencianda passou o restante da primeira aula e a segunda em silêncio.  

A apreciação das regências observadas carece, inicialmente, considerar que a 

licencianda fez poucas mediações verbais que permitissem uma análise mais ampla como a dos 

demais sujeitos. Contudo, alguns elementos relevantes foram verificados. O primeiro deles 

refere-se ao fato de que as explicações foram feitas em uma sequência que dificultou a 

compreensão e apresentaram erros conceituais.  

A fala da licencianda, “As linhas que risquei no globo formam as latitudes e as 

longitudes. As mais importantes delas é o Equador e Greenwich” (LICENCIANDA 6, 2019), já 

apresentada anteriormente - exemplifica essa confusão conceitual, da mesma maneira que ao 

partir dos conceitos de latitude e longitude, para posteriormente tratar de meridianos e paralelos, 

explicita a incoerência quanto à sequência adotada para a abordagem do conteúdo.  

 Sobre tal situação,  Richter (2017, p. 288) partindo das contribuições de Simielli 

(1999) explica que a linguagem cartográfica “precisa ser ensinada por etapas, sempre 

interrelacionadas, compreendendo que existe um processo e de que é essencial que o aluno 

experiencie, se aproxime desta linguagem e se constitua ao mesmo tempo como um 

leitor/usuário e um escritor/mapeador”. 

Anteriormente, sinalizou-se acerca da compreensão de cartografia que sustenta o 

Pensamento Geográfico. Na análise da regência da Licencianda 10, vale retomar as 

contribuições de Richter (2017) para reafirmar que a cartografia precisa ser pensada para o 

desenvolvimento de uma análise geográfica, pois “a produção cartográfica ao longo dos anos 

está estritamente relacionada ao desenvolvimento da própria sociedade. A relação é tão forte 

que dificilmente temos condições de imaginar o avanço do conhecimento humano deslocado 

das representações espaciais” (RICHTER, 2017, p. 288).  

Portanto, é relevante para a Geografia que o estudo de coordenadas geográficas tenha 

como ponto de partida o estabelecimento da orientação e localização, aspecto inerente às 

práticas sociais que se materializaram na transformação do espaço geográfico.  “As noções, as 

habilidades e os conceitos de orientação e localização geográficas fazem parte de um conjunto 

de conhecimentos necessários, juntamente com muitos outros conceitos e informações, para 

que [...] o aluno possa construir um entendimento geográfico da realidade” (SOUZA e 
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KATUTA, 2001, p. 51). Assim, a aprendizagem das coordenadas é extremamente importante 

para o entendimento do mapa, que se constitui como ferramenta importante para compreensão 

do espaço geográfico.  

Destaco ainda que quando a licencianda é solicitada por uma escolar que alega não ter 

compreendido nada, ela faz apenas uma leitura pausada das definições registradas no quadro. 

A maneira de lidar com a situação sinaliza para uma possível a insegurança quanto ao domínio 

do conteúdo.  

Tendo como base a análise e as proposições teóricas descritas, infere-se que a 

Licencianda 10, durante o ensino do conteúdo de coordenadas geográficas, não operou com o 

Pensamento Geográfico, pois não foi possível verificar no desenvolvimento das aulas nenhuma 

relação da orientação e localização com a compreensão da apropriação e transformação do 

espaço geográfico. Embora ela objetivasse nas duas primeiras aulas, segundo o plano de aula, 

explicar a importância das coordenadas geográficas, a aula pautou-se em definir o que é latitude 

e longitude. Não se verificou nenhuma abordagem que permitisse uma aproximação com 

reflexões sobre como a localização – dada por meio das coordenadas geográficas- se constitui 

como um princípio para a leitura geográfica.  

No que se refere à aula 3 e 4, a licencianda não se propõe em nenhum momento a 

construir diálogos sobre o conteúdo. Até mesmo a coleção de mapas que havia sido entregue 

não foi mencionada. Leva-se em consideração que essas aulas foram dadas sem uma preparação 

prévia adequada, ao passo que, como mencionado, a reorganização do horário não foi avisada 

com antecedência. Essa situação explica o fato da licencianda ter passado a maior parte dessas 

aulas em silêncio, o que inviabiliza qualquer análise sobre essas aulas.  

Com base na análise das aulas, essencialmente as duas primeiras, realizou-se o 

segundo momento da ação participante com a Licencianda 10.  No início do diálogo solicitou-

lhe: Quais foram os principais desafios que você identificou durante a prática docente no 

estágio? Em suas palavras:   

 

O maior desafio para mim durante o estágio foi o de como começar o 

conteúdo partindo da realidade dos alunos, considerando o cotidiano. Pensar 

aulas mais dinâmicas também foram um desafio e o medo de tentar ou de 

errar me prendeu e não consegui conduzir aulas bem dinâmicas. Falta de 

visão e experiência também me atrapalharam (LICENCIANDA 10, 2019)  

 

Em seguida, perguntou-se: sabendo da especificidade da Geografia, você pondera que 

seu ensino contemplou os conteúdos em uma perspectiva geográfica de análise? Dito de outra 

forma, em sua opinião, ficou entendido que o objetivo do conteúdo de coordenadas geográficas 
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e formação do território era subsidiar a compreensão do espaço geográfico? Para essa questão, 

a licencianda afirmou: “o conteúdo de coordenadas é meio complicado, quando eu vi que ia 

ter trabalhar com ele fiquei com medo, ainda mais que era minha primeira aula.  Só que eu 

achei difícil, mais porque os alunos ficaram apáticos, ninguém falou nada. Também eles já 

tinham estudado e eu nem sabia” (LICENCIANDA 10, 2019).  

Como a fala da licencianda não respondeu ao questionamento realizado, a questão foi 

refeita da seguinte maneira:  mesmo com todas as dificuldades que enfrentou, você acha que 

conseguiu relacionar o conteúdo de coordenadas geográficas aos conhecimentos geográficos? 

E o de formação do território? A licencianda retomou a fala dizendo:   

 
Eu acho que sim, eu falei da latitude e da longitude, também passei os 

exercícios. Cartografia é difícil, mas eu tentei, mas os alunos quase não 

participaram, você viu lá. Esse do território eu não consegui não, porque eu 

não sabia nem o que falar. Na faculdade a gente não aprende as matérias que 

ensina, aí como ela [professora] só falou no dia [que haveria aula], eu não 

consegui preparar nada, peguei o material com a licencianda 942 porque ela 

já tinha trabalhado nesse conteúdo (LICENCIANDA 10, 2019). 

 

 Em seguida, perguntou-se:  considerando o processo de ensino do conteúdo você faria 

algo diferente? Em sua resposta, a licencianda afirmou: “eu acho que no do território sim, 

porque eu nem falei nada, mas é porque não deu mesmo. No da latitude eu ia tentar levar um 

globo e uns mapas para a sala, porque acho que ficava mais fácil, eu não ia precisar desenhar 

no quadro, o desenho não ficou bom” (LICENCIANDA 10, 2019). 

As falas da licencianda, quanto ao conteúdo de coordenadas geográficas, permitem 

concluir que ela não apresentou consciência das fragilidades sinalizadas ao longo da análise, 

com destaque para os erros conceituais e a sequência com que os conteúdos foram abordados. 

Além disso, evidencia-se a percepção da participante de que falar de latitude e longitude torna 

o conteúdo geográfico. Diante dessa questão, vale reafirmar que a localização é um princípio 

da análise geográfica, mas não é a sua totalidade, logo, tais temas não asseguram a 

geograficidade da abordagem.  

Cabe sinalizar, ainda, que a licencianda reconhece que não propôs nenhuma explicação 

do conteúdo de território e se justifica no fato da aula ter acontecido de maneira imprevista, 

impossibilitando planejamento e preparação adequada.  

Após os questionamentos, demarcou-se com a licencianda os entendimentos expressos 

ao Licenciando 6 quanto à linguagem cartográfica. Destacou-se que, na perspectiva geográfica, 

 
42 A aluna fez menção ao nome da Licencianda 9 
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o conteúdo de coordenadas geográficas se remete à relevância da localização para compreensão 

dos fenômenos espaciais. Trata-se de um conteúdo viabilizador da constituição de um 

pensamento espacial - que perpassa necessariamente a compreensão da espacialidade, da 

localização e da distribuição dos fenômenos - sendo esse de extrema relevância para uma 

análise pela Geografia.  

Em sequência, sinalizou-se as fragilidades conceituais identificadas, bem como frisou-

se a dificuldade de compreender latitudes e longitudes, sem antes ter alcançado a compreensão 

do que são meridianos e paralelos. Em síntese, destacou-se a compreensão da cartografia como 

uma linguagem que representa, dentre outros elementos, a localização dos fenômenos, que por 

sua vez é um princípio para a leitura geográfica. Comentou-se sobre a presença das coordenadas 

geográficas nas atividades cotidianas, através de aplicativos de celulares, por exemplo, e como 

esses poderiam ser elementos atraentes para alcançar a atenção dos alunos.   

Para finalizar essa mediação, orientou-se a licencianda que seriam feitos alguns 

questionamentos, os quais não precisavam ser necessariamente respondidos, pois almejavam 

apenas mobilizar uma reflexão. Sendo assim, indagou-se: será que os alunos perceberam o 

sistema de coordenadas geográficas como um instrumento que permite a localização e é 

amplamente utilizado para as atividades cotidianas que se constituem como apropriações 

espaciais? Por meio da sua prática de ensino, foi possível a compreensão pelos alunos de que a 

localização é um princípio para analisar geograficamente os fenômenos? Após as indagações, 

a licencianda expressou o seguinte entendimento:   

 

Eu acho que os alunos não entenderam nada sabe... porque eu falava e eles 

mal olhavam, eu fiquei achando que nem eu estava mais sabendo, quando 

aquela menina falou mesmo, que não tinha entendido nada... A professora 

precisou me defender, daquela hora para frente eu só torci para bater o sinal. 

Acho que esse estágio me traumatizou porque é lá que a gente vê certinho o 

que é ser professor, e até as matérias são difíceis e diferentes 

(LICENCIANDA 10, 2019).  

 

Após sua fala, questionou-se a licencianda sobre a possibilidade explicar melhor o que 

quis dizer quando afirmou que as matérias eram difíceis e diferentes. Ela retomou dizendo:  

 

Aqui na faculdade os professores só se preocupam cada um em dá sua aula e 

colocar a gente para ler, isso é bom, mas a gente também precisa de uma 

explicação. O professor [menciona o nome de um docente] mesmo, fala 

daquele tanto de coisa.... é relevo, parecendo uma aula de ciências....  é rocha 

e a gente nunca vai usar na escola desse jeito que ele fala e se precisasse 

[usar] também, nem da conta porque é muito diferente do jeito que falam 

aqui. Se parece ciência então é porque não dá pra ver nas aulas dele a 
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Geografia que você está explicando aí.  A gente precisava de explicação do 

conteúdo em si, e de como que vou usar isso para ensinar meus alunos as 

matérias, a Geografia, por causa que elas são diferentes das daqui e deve ser 

diferente das outras disciplinas também. A faculdade não explica como que 

isso daqui cabe lá fora, dentro da sala de aula. A cartografia que a gente 

estuda mesmo, mal a gente consegue aprender as coisas, dá até medo de usar 

lá e ensinar errado. E não é só um professor, são muitos que não falam para 

que que vai usar aquilo lá na escola. Eu não estou falando mal de ninguém, 

mas é que é desse jeito [...] o que eu acho que aqui é bom e que faz ter um 

olhar crítico de mundo, e isso eu vou tentar fazer com meus alunos, mas tem 

conteúdo que não dá, igual esse de latitude mesmo (LICENCIANDA 10, 

2019).  
  

 

A fala da participante reafirma seu entendimento de que a Geografia é capaz de 

construir uma perspectiva crítica e cidadã. Essa compreensão já havia sido pontuada nos 

questionários quando ela afirmou: “a ciência geográfica permite ver a realidade e abrir os 

olhos para ela, a pensar criticamente” (LICENCIANDA 10, 2019). 

Para além disso, suas afirmações elucidam as próprias fragilidades formativas e 

permitem vinculá-las ao processo de formação inicial, suscitando o seguinte questionamento: a 

maneira como os licenciandos são mediados na construção da aprendizagem dos conhecimentos 

geográficos no ensino superior refletem no desenvolvimento do Pensamento Geográfico 

docente e na mediação dos conteúdos na educação básica?   

Nota-se que sua colocação traz à tona dois desafios, já  presentes na literatura, sobre a 

formação inicial docente em Geografia: a) relacionar os conhecimentos do ensino superior ao 

contexto da educação básica e do ensino de Geografia e b) refletir sobre o papel do professor 

formador na mediação da aprendizagem dos licenciandos.   

Quanto ao primeiro desafio, ao afirmar que as matérias são difíceis, ela está se 

referindo à dificuldade de trabalhar com os conteúdos e relacioná-los aos conhecimentos 

construídos na universidade. Vale ressaltar que essa mesma dificuldade havia sido identificada 

na análise dos questionários, quando a participante afirmou a existência de uma relação entre a 

ciência e a Geografia escolar, porém seu exemplo não contemplou o vínculo entre os sentidos 

dados a ambas.  

Ao ampliar essa análise, levando em conta todo o contexto das falas, entende-se que 

embora  existam estudos como o de Cavalcanti (2013) que esclarece bem a relação  entre a 

Ciência geográfica e a Geografia Escolar, é notória a necessidade de que os professores 

formadores busquem superar esse hiato, de modo a atribuir significados aos conhecimentos 

geográficos ao relacioná-los  à docência. Em nível de orientações curriculares, é possível 

identificar a determinação da prática como componente curricular para amenizar esse 
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descompasso, contudo, sabe-se que sua eficiência perpassa por dimensões muito mais amplas 

que apenas as designações normativas que a tornam obrigatória.  

O segundo desafio, referente ao papel do professor formador de Geografia na 

aprendizagem dos licenciandos, carece ser pensado levando em conta dois aspectos: o cuidado 

com a abordagem geográfica nas disciplinas e a própria ação mediadora dos professores 

formadores para a aprendizagem.  

Quanto à abordagem geográfica, chama-se atenção para o trecho em a Licencianda 10 

afirma que as aulas se parecem mais com a disciplina de ciências e pontua “se parece ciência 

então é porque não dá pra ver nas aulas dele a Geografia que você está explicando aí”. Essa fala 

explicita a necessidade de que o professor formador ao assumir as disciplinas relacionadas as 

mais variadas áreas do conhecimento busquem caminhos para uma aproximação constante 

delas com a ciência geográfica. Para tal, sua identificação profissional como professor de 

Geografia carece se sobrepor ao papel desempenhado como professor das disciplinas de 

pedologia, geologia, geomorfologia, educação ambiental, didática, dentre outras.   

No tocante à mediação dos professores formadores cabe retomar a colocação “Aqui na 

faculdade os professores só se preocupam cada um em dá sua aula e colocar a gente para ler, 

isso é bom, mas a gente também precisa de uma explicação” (LICENCIANDA 10, 2019). Essa 

afirmação vai ao encontro de duas situações que, segundo Souza (2009), são comumente 

identificadas na docência no ensino superior: a ideia de que a docência nesse nível dispensa 

conhecimento pedagógico e a não identificação com a própria profissão de professor. Ao 

investigar o processo de construção do conhecimento geográfico na formação inicial de 

professores de Geografia, o autor identificou que a maioria dos obstáculos para aquisição do 

conhecimento diz respeito à prática de ensino dos professores formadores no exercício de sua 

função. Mais especificamente na metodologia de ensino usada pelos docentes, que 

compreendem práticas como a proposta de leitura de texto sem explicá-los devidamente, 

seminários sem exploração das temáticas, dentre outros.   

Como mencionado no capítulo 1 desta tese, há uma relação de interdependência entre 

a aprendizagem e o desenvolvimento. Em síntese, a aprendizagem precede o desenvolvimento 

que ocorre a partir da internalização de conhecimentos que leva consequentemente à ampliação 

das funções superiores de pensamento. Dessa forma, entende-se que as colocações da 

Licencianda apontam para aspectos graves, ao passo que a relação de mediação no ensino 

superior precisa ser intencionalmente refletida e dirigida pelo professor formador para 

possibilitar o desenvolvimento cognitivo dos futuros professores.   
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Em finalização à metodologia, após a mediação, acompanhou-se mais duas aulas -

germinadas- cujo conteúdo era formação do povo brasileiro. Após informar que o tema da aula 

era formação do povo brasileiro, no primeiro momento, a licencianda, fazendo uso da data 

show, apresentou três fotografias de pessoas com caraterísticas fenotípicas diferentes e 

perguntou aos licenciandos o que as pessoas daquelas fotos tinham em comum. A partir dos 

comentários dos alunos, ela pontuou sobre as matrizes formadoras do povo.  

Em sua explicação, ela contextualizou o encontro desses três povos, relatando que os 

indígenas habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus e que a matriz 

africana viveu um movimento migratório forçado. Em seguida, afirmou que as organizações 

sociais e culturais desses povos foram desrespeitadas. A Licenciada 10 destacou que o Brasil é 

um país muito diverso. Partindo dessas colocações, chamou atenção para as desigualdades 

sociais existentes no país, mencionando o racismo, discriminação e preconceito contra negros.  

Ao final da primeira aula, foram passados exercícios no quadro para serem 

solucionados durante a segunda aula. A licencianda se colocou à disposição para retirar dúvidas, 

porém, não foi acionada pelos alunos. Assim como o identificado na aula da Licencianda 9, 

quando tratou do conteúdo de formação do povo brasileiro, identificou-se uma abordagem 

centrada em aspectos históricos, cuja perspectiva não explorou as territorialidades desses povos.  

Como salientado anteriormente, esse tema é de extrema relevância para constituição de 

identidades, porém, geograficamente é necessário contemplá-lo considerando as relações 

espaciais desses povos.   

Dada a análise construída até aqui, entende-se que, embora a licencianda tenha 

apresentado avanços relevantes em sua prática didático-pedagógica e na abordagem dos 

conteúdos apresentando maior domínio, ela não conseguiu desenvolver operações racionais a 

partir dos conceitos geográficos que admitissem inferir sua operação com o Pensamento 

Geográfico.  

Diante das análises empreendidas, busca-se, a seguir, refletir sobre as fragilidades e 

alcances da operação com o Pensamento Geográfico apresentados pelos licenciandos durante a 

regência de classe no estágio supervisionado e o papel da mediação realizada na pesquisa.  

 

3.3 Conhecimento específico da Geografia e o desafio do desenvolvimento do Pensamento 

Geográfico pelos licenciandos  

 

Em suma, no capítulo 2, já havia sido sinalizado que embora os licenciandos tenham 

conhecimentos capazes de subsidiar a construção de uma análise geográfica e a operação com 
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o sistema conceitual geográfico, eles não apresentam tal operação.  No caso específico dos três 

participantes observados durante a prática de ensino no estágio, notou-se diferenças quanto à 

abrangência da operação com o Pensamento Geográfico por cada um, sendo identificadas 

expressivas fragilidades na prática de ensino do Licenciando 6 e Licencianda 10, e uma 

elaboração mais consistente na prática de ensino da Licencianda 9.  

 O Licenciando 6 apresentou ter clareza quanto ao que estava sendo ensinado aos 

escolares.  Ele possuía o conhecimento cartográfico que estava sendo abordado, contudo, não 

foi possível identificar, em sua prática docente, indícios que evidenciassem o caráter geográfico 

do conteúdo. Destaca-se que essa situação prevaleceu mesmo após a intervenção realizada pela 

pesquisadora.  

A Licencianda 9, no primeiro momento, demonstrou conhecimento sobre o conteúdo, 

mas apresentou dificuldades em estabelecer relações entre a formação étnica e a formação do 

território brasileiro. Dessa forma, aspectos importantes como as territorialidades das matrizes 

formadoras do povo brasileiro não foram mencionados. Observou-se, no que diz respeito ao 

povo brasileiro, mesmo na sua exposição após apresentar o documentário, que ela não 

conseguiu apresentar indícios de um Pensamento Geográfico. No entanto, quando começa a 

falar de território brasileiro, há mudanças relevantes em sua prática de ensino, ao passo que ela 

manifesta argumentos que indicam essa operação. Destaca-se, ainda, que após a intervenção, 

esses indícios ficam mais evidentes como já sinalizados anteriormente. 

A Licenciada 10 apresentou não ter conhecimento mínimo para ensinar o conteúdo de 

cartografia, cometendo, inclusive, erros conceituais. Assim, ainda que em circunstâncias 

diferentes ao Licenciando 6, também não foi capaz de abordá-lo geograficamente. Após a 

intervenção da pesquisadora, observa-se uma mudança e ela apresenta domínio do conteúdo, 

porém, novamente, não consegue abordá-lo geograficamente. Dito de outra forma, após a 

mediação, ela conseguiu avançar, realizando uma explicação mais coerente, porém, suas aulas 

não trouxeram indicativos que permitisse defini-las como aulas de Geografia, bem como suas 

argumentações não permitiram inferir a operação com o Pensamento Geográfico.  

Diante das situações observadas, surgiu-se uma indagação:  qual foi o papel da 

mediação realizada pela pesquisadora na operação com o Pensamento Geográfico durante 

prática de ensino dos licenciandos? Essa pergunta insurge a partir dos desdobramentos 

observados no planejamento de ensino e, principalmente, no desenvolvimento das aulas. 

Analisou-se que a ação participante em si, dada sua abreviação em tempo de desenvolvimento, 

não seria capaz de construir uma estrutura conceitual geográfica com os licenciados, portanto, 
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as alterações que surgem nas aulas da Licencianda 9 e 10 não podem ser atribuídas 

exclusivamente à estratégia metodológica adotada nesta pesquisa.  

Entende-se, portanto, que já havia uma base conceitual constituída nesses sujeitos, 

assim, a ação participante apenas mobilizou conceitos que já haviam sido aprendidos, mas que 

os licenciandos não apresentavam ter consciência. A mediação propiciou, então, a tomada de 

consciência mais ampla da Licenciada 9 sobre a base geográfica identificada em sua prática de 

ensino.  

Dessa forma, entende-se que a prática de ensino apresentada após a segunda mediação 

realizada pela pesquisadora retrata a tomada de consciência dos participantes quanto aos 

conhecimentos geográficos e didáticos pedagógicos que possuíam.  Mais especificamente no 

caso da licencianda 9 – em alguma medida - indica o alcance de um novo patamar em relação 

ao pensamento conceitual geográfico. Assim, a intervenção atuou como caminho para refletir 

não apenas sobre o que os licenciandos sabiam, mas também como via para construção de novos 

conhecimentos ou possibilidades de operar com o Pensamento Geográfico no âmbito da sala de 

aula.   

Cabe demarcar que a operação com os conceitos, seja na análise dos fenômenos ou na 

docência, exige uma ação intencional. Essa ação só pode ocorrer se os indivíduos tiverem 

consciência dos conceitos que já estruturaram. Vigotski (2001) assinala que as funções 

superiores de um pensamento só podem ser dadas como superiores a partir da sua tomada de 

consciência e da sua apreensão. Logo, é necessária a tomada de consciência sobre o Pensamento 

Geográfico e o sistema conceitual que ele exige para que possam operar voluntariamente com 

as especificidades que lhes são próprias.  

Contudo, um indivíduo só pode tomar consciência daquilo que já foi aprendido por 

ele. Por isso, entende-se que os licenciandos só podem pensar os conteúdos geograficamente se 

já tiverem, por meio da aprendizagem, elaborado os conceitos geográficos. À luz dessa 

compreensão, julga-se que a intervenção atuou de maneira diferente sob cada um dos sujeitos, 

tendo como referência dimensões de base conceitual geográfica pré-existentes para a tomada 

de consciência.  

Assim, no caso específico da Licencianda 9, ao reconhecer que as problematizações 

construídas nas mediações não seriam capazes de subsidiar a construção dos conhecimentos 

teóricos conceituais abrangentes expressos por ela, infere-se que a etapa de mediação da 

pesquisa fomentou a tomada de consciência dos conceitos formulados previamente, e  

viabilizou a operação com o Pensamento Geográfico de maneira didaticamente intencional. 
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Essa situação frisa o papel da aprendizagem dos conteúdos específicos na formação 

inicial para o desenvolvimento do pensamento. Pois, de acordo com Vigotski (2001), os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento do pensamento são distintos, mas se dão em 

uma complexa relação de reciprocidade, havendo influência da aprendizagem sobre o 

desenvolvimento. O autor argumenta, ainda, que a importância da aprendizagem para o 

desenvolvimento do pensamento está balizado na “possibilidade de que por meio da mediação 

do outro o sujeito se eleve a um grau superior de possibilidades intelectuais. Por isso, tem-se a 

possibilidade de passar daquilo que o indivíduo consegue fazer pela imitação, para aquilo que 

ele só fará por meio de uma aprendizagem real” (VIGOTSKI, 2001, p. 331). Do mesmo modo, 

tal perspectiva se aplica à operação com o Pensamento Geográfico.   

Partindo dessas considerações, pode-se suscitar a seguinte compreensão: 

possivelmente, quando o licenciando chega à universidade ele domina saberes que lhe permitem 

se apropriar do espaço, pois ele aprendeu isso em sua vivência cotidiana e no processo de 

escolarização na educação básica. Contudo, ele se apropria, mas não pensa as relações que lhe 

permitem tal fato, ou seja, ele domina territórios, observa paisagens, e possui uma relação de 

identidade com lugares, mas possivelmente não tem uma compreensão ampla de como o faz. 

A mediação intencional pelo professor formador permite a aprendizagem e elevar 

esses saberes aos conceitos científicos, e, por meio disso, o indivíduo desenvolve suas funções 

intelectuais. Portanto, o processo de aprendizagem é que conduzirá ao patamar do 

desenvolvimento do pensamento. Por isso, compreende-se, nesta tese, que a aprendizagem do 

conhecimento específico da Geografia – base epistemológica, sistema conceitual, princípios - 

sendo uma premissa para a constituição do Pensamento Geográfico, acabou ocupando também 

o papel de maior fragilidade nas práticas de ensino observadas.  

Entende-se que a referida situação pode estar relacionada ao fato de que a definição de 

conhecimento específico da Geografia, por vezes, parece recair no dilema de identidade da 

própria ciência. Contudo, fato é que a partir da ciência geográfica tem-se uma determinada 

representação da realidade objetiva em pensamento (MARTINS, 2007). Essa representação está 

pautada na ciência que “mediante seus procedimentos metodológicos estrutura-se em diferentes 

teorias interpretativas, construindo um arcabouço conceitual e definindo suas principais 

categorias. A ciência geográfica, portanto, são atos de teoria na prática” (MARTINS, 2007, p. 

37).  Dessa forma, em sequência, em um esforço de síntese, propõe-se uma reflexão sobre o 

conhecimento específico da Geografia e o desafio para a sua aprendizagem.  
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3.3.1 O papel do conhecimento específico da Geografia no desenvolvimento do 

Pensamento Geográfico na formação inicial 

 

Antes de delinear melhor a ideia de aprendizagem do conhecimento específico como 

eixo central para o desenvolvimento do Pensamento Geográfico, acredita-se que é importante 

reafirmar alguns entendimentos e constatações realizadas no decorrer desta pesquisa. Até aqui, 

dialogando com autores como Cavalcanti (2012, 2017, 2019), Callai (2013), Richter (2010), 

Bento (2013), Girotto (2015) Gonzáles (2015), Miranda (2016) e Gomes (2017), defendeu-se a 

ideia de que a Geografia é uma ciência singular capaz de desenvolver funções cognitivas que 

culminam na constituição do Pensamento Geográfico.  

 Dialogou-se com a teoria de Vigotski (2002) para formular a perspectiva de que tais 

funções se materializam a partir de um sistema conceitual geográfico (sistema conceitual  4 e 5 

p. 60 e 64). Em síntese, a aprendizagem precede o desenvolvimento, ocorrendo a partir da 

internalização de conhecimentos que levam à ampliação das funções superiores do pensamento. 

Por isso, a constituição do sistema conceitual geográfico está condicionada à aprendizagem dos 

conhecimentos específicos dessa ciência. Logo, tem-se como a base de todo o processo de 

desenvolvimento do Pensamento Geográfico a aprendizagem dos conhecimentos específicos 

de Geografia.  

Diante desses entendimentos, no trato com os dados coletados, chegou-se a algumas 

constatações que delineiam desafios para a formação inicial na perspectiva de fomentar o 

desenvolvimento do Pensamento Geográfico. A primeira delas refere-se ao fato de que os 

licenciandos, mesmo nos períodos finais de suas formações, possuem fortes referências 

geográficas de suas vivências escolares. Ao chegarem à universidade, após anos de contato com 

a Geografia escolar, os sujeitos carregam uma bagagem conceitual sobre o que é a Geografia e 

sobre o que é ser professor de Geografia.    

Para exemplificar essa constatação, retoma-se as análises construídas no capítulo 2 

quando a maior parte dos licenciandos suscitaram os seguintes entendimentos e realidades 

vividas: a) a Geografia é uma ciência que tem sua especificidade no fato de tratar de diversos 

temas e na leitura crítica da realidade; b) o diferencial observado nos professores de Geografia 

era a postura crítica; c) as aulas de Geografia eram tradicionais, centradas no livro didático, e 

na resolução de exercícios.   

Ao comparar esses entendimentos com o que foi observado nas práticas de ensino foi 

possível perceber similaridades relevantes. Uma delas está na presença de um olhar crítico sobre 

os fatos, mais perceptível nas aulas das Licenciandas 9 e 10. Ambas evidenciaram questões 
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como preconceito e racismo com muita clareza e tecem críticas sobre os fatos. Além disso, 

notou-se que, em grandes proporções, as práticas adjetivadas por eles como tradicionais 

também foram reproduzidas. É oportuno destacar que não se almeja condenar o olhar crítico no 

ensino de Geografia, até porque sabe-se de sua importância para as diversas áreas do 

conhecimento, mas também não é coerente afirmar que a perspectiva crítica na construção do 

conhecimento é o que confere especificidade e singularidade à Geografia e seu ensino.  

A formação inicial se configura como uma possibilidade para que os licenciados em 

Geografia repensem referências construídas na condição de escolares, de modo que suas 

práticas de ensino tenham como centralidade as especificidades do desenvolvimento do 

Pensamento Geográfico.  

Cabe destacar, que no âmbito da formação inicial, esses referenciais escolares são 

legitimados sempre que diante de uma disciplina da licenciatura em Geografia não se traceja, 

de maneira evidente, o que é Geografia e seus conceitos basilares, como se pensa os 

conhecimentos geograficamente, como opera-se geograficamente com funções racionais do 

pensamento (análise, síntese, comparação, generalização, classificação, abstração e concreção) 

e como se ensina um conteúdo geograficamente. Sendo assim, relaciona-se à fragilidade do 

Pensamento Geográfico dos licenciandos e seus desdobramentos no fazer docente, aos 

referenciais escolares que os sujeitos possuem da Geografia, todavia entende-se que esse fato 

sinaliza para um aspecto mais delicado e fulcral: a contribuição que a formação inicial tem 

oferecido na reconstrução desses referenciais.   

Diante disso, a segunda constatação refere-se ao fato de que os alunos apresentam ter 

conhecimentos que poderiam ser acessados para uma análise geográfica, porém, não 

conseguem realizar essa análise pelas lentes da Geografia. Um primeiro exemplo para essa 

afirmação está nas análises construídas no capítulo 2, quando os alunos foram solicitados a 

pensar a situação que envolve o Lago Bom sucesso. As Licenciandas 7, 10 e 11, cuja análises 

foram expostas integralmente no capítulo anterior, refletiram sobre a questão, mas não 

conseguiram ultrapassar a descrição dos problemas que foram observados a partir dos 

conhecimentos geológicos, geomorfológicos, climatológicos e outros. A ausência do 

movimento, em que se parte da compreensão - subsidiada pelas outras áreas de conhecimento 

- dos problemas relacionados às questões ambientais e sociais, para analisar a apropriação e 

transformação do espaço pelas relações humanas, denuncia a não operação com o Pensamento 

Geográfico.  

Um segundo exemplo que pode ser suscitado refere-se às práticas de ensino 

relacionadas à cartografia do Licenciando 6 e da Licencianda 10. Ao longo do curso, os sujeitos 
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possuem duas disciplinas obrigatórias - totalizando 128 h - que tratam especificamente desse 

tema, porém, nas duas práticas observadas não foi possível visualizar uma perspectiva 

geográfica em sua abordagem. No caso do Licenciando 6, embora ele apresentasse 

conhecimento do conteúdo de Cartografia, sua explicação não criou meios para relacionar 

conceitos e oportunizar a compreensão do espaço geográfico. A Licencianda 10 - que nos outros 

instrumentos já demonstrava não possuir clareza sobre a existência de um Pensamento 

Geográfico e seus indícios de operá-lo eram frágeis -  por sua vez, não apresentou ter o 

conhecimento do conteúdo e em suas breves exposições verbais. Assim, a Geografia esteve 

ausente. No caso de ambos licenciandos, portanto, as disciplinas formativas de Cartografia 

Básica e Cartografia Temática não foram suficientes para subsidiar a identificação da 

Cartografia como linguagem para análise geográfica.  

Retomando a análise feita do PPP, recorda-se que na ementa da disciplina de 

cartografia não foram contemplados os conceitos e princípios estruturantes da Geografia, bem 

como não foi feita nenhuma indicação da aplicação de seu conteúdo na construção do 

conhecimento geográfico. Apenas na verificação dos planos de ensino – em um último esforço 

de identificar alguma aproximação da disciplina com a Geografia - percebeu-se um objetivo 

cuja ideia era “trabalhar com diferentes temas referentes às especificidades da linguagem 

cartográfica e suas formas de representação e aplicação em diferentes áreas da Geografia” 

(PLANO DE ENSINO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA, 2015, 2016 e 2017, p. 1). 

A análise construída até aqui indica a falta de discernimento de parte expressiva dos 

licenciandos sobre a especificidade da Geografia o que justifica o fato dos indícios de operações 

com o Pensamento Geográfico ainda serem frágeis. Considerando a base teórica que sustenta 

esta pesquisa e os dados da investigação, ajuíza-se como problemática central do 

desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos futuros professores a aprendizagem 

incipiente do conhecimento específico da Geografia. Por isso, dialoga-se outra vez com 

Vigotski (2002), a fim de demarcar  que se as generalizações compreendidas em um conceito 

são multáveis de acordo com o nível de conhecimento acessado ao longo da experiência, dessa 

forma,  apenas a aprendizagem dos conhecimentos específicos é capaz promover o 

desenvolvimento e/ou ampliação do sistema conceitual da Geografia, e consequentemente, do 

Pensamento Geográfico. Para que isso aconteça de maneira efetiva é preciso compreender o 

que é conhecimento específico e o papel da formação inicial docente nesse processo. 

 Ao longo do percurso metodológico trilhado nesta tese, buscou-se olhar para os dados 

e identificar elementos que indicassem a especificidade da Geografia. O rigor adotado para 

definir o que poderia ser geográfico ou não esteve circundando, primordialmente, o conceito de 
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espaço geográfico - legitimando, portanto, as generalizações abarcadas por ele, como: território, 

paisagem e lugar e aqueles que deles se derivam- e os princípios de escala e localização. Em 

alguns materiais, como nas ementas das disciplinas, foi preciso flexibilizar um pouco mais, 

entendendo que, embora pudessem não contemplar esses elementos, poderiam indicar o uso 

dos conhecimentos das disciplinas para a análise geográfica. Tais elementos perseguidos nos 

documentos e nas argumentações dos sujeitos compõem a estrutura mais simples do 

Pensamento Geográfico - que pode se dar em uma estrutura ampliada – e são, portanto, base 

fundante para todo conhecimento específico em Geografia.   

Assim, trata-se de um ponto sensível na compreensão da especificidade geográfica o 

próprio entendimento dos conhecimentos específicos e, consequentemente, de seu ensino-

aprendizagem. Como verificado, os participantes da pesquisa apresentam ter conhecimentos 

cartográficos, sociológicos, demográficos, ambientais, geológicos, geomorfológicos, 

climatológicos, geopolíticos, pedológicos e outros. Esses domínios do conhecimento são 

trabalhados em disciplinas que são asseguradas a todos os profissionais da Geografia formados 

na instituição investigada, o que permite inferir que elas são entendidas como importantes para 

a análise geográfica.  Apesar disso, os sujeitos da pesquisa, em sua maioria, não conseguem 

abordá-los em uma análise que tenha como princípio a questão espacial, ocasionando a 

desidentificação da Geografia. Diante disto, entende-se que é preciso um olhar mais refinado, 

no âmbito da licenciatura em Geografia, sobre o que aqui chama-se de conhecimento específico.  

 A literatura científica que discute a formação de professores converge na compreensão 

de que há um conjunto de saberes/conhecimentos fundantes para a formação docente inicial. 

Souza (2009, p. 127) pontua que a qualidade da formação do professor de Geografia demanda 

“uma sólida noção dos processos epistêmicos na construção de conceitos, uma boa 

compreensão das teorias da ciência geográfica e uma sólida compreensão dos saberes 

provenientes de outras áreas (educação, sociologia, história etc.)”. Contemplado na 

argumentação do autor, está o conhecimento específico, que aparecem na pesquisas sobre as 

denominações de conhecimentos disciplinares, conhecimento do conteúdo e outros.  

  Shulman (2005), por exemplo, considera que se o conhecimento do professor fosse 

organizado em um manual, ele deveria incluir minimamente: conhecimento do conteúdo; 

conhecimento pedagógico geral; conhecimento do currículo; conhecimento pedagógico do 

conteúdo; conhecimento dos alunos e de suas características; conhecimento de contextos 

educacionais, conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base histórica 

e filosófica. Ao tratar do conhecimento do conteúdo como integrante da base docente, o referido 

autor faz referência à necessidade de formação acadêmica nas áreas de conhecimento. Dessa 
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forma, o conhecimento do conteúdo se assenta em “duas fundações: a bibliografia e os estudos 

acumulados nas áreas de conhecimento, e a produção acadêmica histórica e filosófica sobre a 

natureza do conhecimento nesses campos de estudo” (SHULMAN, 2005, p. 207).  

Assim, de acordo com o autor, esse conhecimento contempla:   

 

as estruturas da disciplina, os princípios da organização conceitual e os 

princípios da investigação que ajudam a responder a dois tipos de perguntas 

em cada área de conhecimento: quais são as ideias e habilidades importantes 

desta área? E como são acrescentadas as novas ideias e abandonadas outras 

ideias consideradas deficientes pelos que produzem conhecimento nesta área? 

Em outras palavras, quais são as regras e procedimentos da boa pesquisa ou 

produção acadêmica na área? (SHULMAN, 2005, p. 208) 

 

Shulman (2005) propõe, ainda, que o conhecimento do conteúdo é fonte primária da 

docência, pois é por meio dele que se constrói com os alunos o que é essencial e o que é 

periférico na matéria, evidenciando conceitos e princípios. Por essa razão, o professor precisa 

ter profundidade de compreensão das estruturas da disciplina.  

Outro autor que auxilia na compreensão da relevância do conhecimento específico, 

mas pensando na epistemologia da didática é Libâneo (2008). Segundo seus estudos, a atividade 

de ensino exercida pelo professor “requer um conjunto de saberes e práticas tais como os 

conteúdos das diversas áreas de conhecimento, os métodos investigativos da ciência ensinada 

e os saberes pedagógicos próprios da profissão, os quais constituem o domínio teórico e prático 

da didática” (LIBÂNEO, 2008, p. 1).   

Nesse contexto, Libâneo (2008) considera que na formação de professores, dentre 

outros elementos, estão presentes as bases teórico-conceituais e metodológicas da ciência 

ensinada, cuja expectativa é de que os futuros professores se apropriem para desempenhar bem 

sua profissão. Isso porque o modo de lidar pedagogicamente com algo se relaciona ao modo de 

lidar epistemologicamente. Por isso, a relevância do professor conhecer os processos de 

investigação e de constituição do conhecimento da ciência de base, oportunizando que a 

epistemologia da ciência de base penetre no âmago do trabalho pedagógico especialmente na 

abordagem dos conteúdos escolares. Em outras palavras, os conhecimentos específicos são 

estruturantes do conhecimento pedagógico do conteúdo. Segundo o autor, a “epistemologia da 

ciência ensinada se torna fundamento para todo trabalho pedagógico com os conteúdos” 

(LIBÂNEO, 2008, p. 12). 

Dessa forma, o argumento de Libâneo (2008) fundamenta-se na premissa de que o 

modo de lidar epistemologicamente com o conteúdo influencia diretamente na atuação 

profissional docente. Em resumo, ressalta-se a relevância do conteúdo específico destacando 
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que ele contempla o processo de investigação, e os modos de pensar e investigar da ciência 

ensinada. Por meio de sua aprendizagem, viabiliza-se a constituição dos conceitos científicos, 

permitindo que se aprenda determinada disciplina e se pense a partir dela, ou seja “não basta 

aprender o que aconteceu na história, é preciso pensar historicamente. Pensar matematicamente 

sobre matemática, biologicamente sobre biologia, linguisticamente sobre português, e assim 

por diante” (LIBÂNEO, 2008, p. 13). 

As análises de Shulman (2005) e Libâneo (2008) têm em comum a consideração de 

que o conhecimento específico contempla a base epistemológica da ciência, seus princípios e 

conceitos estruturantes e que estes são determinantes no desdobramento da prática pedagógica.  

Santos (2000, p. 5) explica que, por vezes, “é a própria formação do geógrafo que se 

torna um convite à fragmentação do conhecimento e do trabalho”. A articulação de um conjunto 

de conhecimentos que são apropriados por outras áreas perpassa a formação inicial como pode 

ser observado no PPP (2005) do curso, considerando em especial a matriz curricular. Isso exige 

atenção para que os aspectos característicos de um modo de pensar amparado na ciência 

geográfica não sejam negligenciados em nome do domínio dos conhecimentos de outras áreas.  

O conhecimento específico em Geografia e sua singularidade enquanto ciência configura-se, 

portanto, ponto fucral na formação inicial.   

Assim, a partir da referência de conhecimento específico proposta em Shulman (2005) 

e Libâneo (2008) e na colocação de Santos (2000), afirma-se que geologia, geomorfologia, 

climatologia, geopolítica, sensoriamento remoto, demografia, cartografia, geoprocessamento, 

demografia, e todos outros conhecimentos que existem como áreas independentes, e são dados 

como disciplinas na graduação em Geografia, não são geográficos. Esses são, na verdade, 

conhecimentos apropriados pela Geografia, e a suas mediações na formação inicial de 

professores carecem ser abordadas a partir da base epistemológica geográfica. Para isso, deve 

se levar em conta que a riqueza da Geografia “reside, justamente, no fato de que podemos 

pensar, há um só tempo, os objetos (a materialidade) e as ações (a sociedade) e os mútuos 

condicionamentos entretecidos com o movimento da história. As demais ciências humanas não 

dominam esse rico veio epistemológico” (SANTOS, 2000, p. 3). 

 Há que se ter cautela quando se fala de conhecimento específico em Geografia, a ideia 

não pode ser a de tomar para essa ciência um estatuto de síntese43 que atua a partir do conjunto 

de outras áreas do conhecimento. Tais áreas existem de maneira autônoma e não pertencessem 

 
43 Essa ideia já foi abordada anteriormente no capítulo 2.  



 

 

201 

ao domínio geográfico, no entanto, são importantes para subsidiar as análises geográficas, ao 

serem pensadas a partir de princípios e do sistema conceitual que é próprio da Geografia.  

Diante dessa reflexão teórica e da análise dos dados, argumenta-se que toda 

problemática que envolve o desenvolvimento do Pensamento Geográfico dos licenciandos 

investigados vincula-se à aprendizagem incipiente dos conhecimentos específicos na formação 

inicial.  Santos (2000. p. 5)   pontua como a Geografia é apresentada ao “estudante, desde o 

primeiro momento, de forma segmentada, dificultando a apreensão de uma abordagem 

essencialmente geográfica e comprometendo a formação do profissional e o futuro da própria 

da disciplina”. O autor elucida, ainda, que, como resultado disso, muitas vezes o geógrafo 

especializa-se em um ramo operacional pensando restritamente no mercado de trabalho. No 

caso específico da licenciatura, tem-se um profissional que apresenta dificuldades de 

contemplar o conteúdo por meio da lógica geográfica, logo, na educação básica, a Geografia e 

seu ensino não apresentam nenhuma singularidade e, portanto, sua finalidade passa a ser 

questionada. 

Nesse sentido, retomando as práticas docentes dos três estagiários, busca-se refletir 

sobre a seguinte questão: o que esteve ausente nas práticas de ensino observadas em relação à 

mobilização do Pensamento Geográfico na abordagem nos conteúdos trabalhados? Vale 

ressaltar que não se almeja formular um manual ou definir um percurso rígido a ser cumprido, 

até porque a própria abordagem geográfica é complexa, ampla e dinâmica, sendo passível 

encaminhá-la por diferentes caminhos didáticos e aportes teóricos. Contudo, tem-se 

consciência, também, que a possibilidade de a pensar por diferentes veios metodológicos, não 

pode se sobrepor à necessidade de fundamentação em sua base epistemológica. Nesse contexto, 

objetiva-se apenas trazer algumas reflexões para ratificar o entendimento de que a Geografia 

possui uma identidade científica baseada em princípios e um sistema conceitual próprio que 

amparam o Pensamento Geográfico.  

Levando em conta as práticas de ensino quando o enfoque era a cartografia, em 

específico escala cartográfica, projeções e coordenadas geográficas, nota-se um distanciamento 

do desenvolvimento do tema com o conhecimento específico da Geografia. Os entendimentos 

apresentados de que a cartografia é uma linguagem e que através de suas representações 

possibilita perceber as relações de um fenômeno com a questão espacial (localização, 

distribuição, conexão etc.) não foram contemplados pelos estagiários.   

No ensino de Geografia, sabendo que os fenômenos ocorrem em determinado tempo, 

é preciso questionar intencionalmente onde se dão e como elas chegaram até ali, conhecendo o 

fato, os processos constituintes, e as significações que eles atribuíram àquele espaço.  Para isso, 
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a linguagem cartográfica desempenha papel singular, contudo, seu ensino não pode ser reduzido 

a elementos fragmentados. Nesse sentido, é relevante que se constitua uma mediação didática 

que possibilite a compreensão da função de cada elemento do mapa, bem como as contribuições 

da representação para análise dos fenômenos, pois, ensinar os elementos do mapa restringindo-

se aos seus próprios elementos não é ensinar Geografia.  

 Mediante as práticas de ensino observadas, infere-se que os licenciandos não 

demonstraram conhecimentos específicos suficientes que subsidiassem essa aproximação com 

a Geografia. Logo, centraram suas explicações em elementos cartográficos (escala, latitude, 

longitude) de maneira individualizada, como se a aprendizagem deles, justificasse por si só, a 

relação com a Geografia. Nessa perspectiva, o ensino-aprendizagem da cartografia 

desvinculada da análise geográfica indica a ausência do Pensamento Geográfico na abordagem 

do conteúdo.  

No conteúdo de formação do povo e do território brasileiro, ensinado pela Licencianda 

9 e Licencianda 10, identificou-se nuances que indicaram a operação com o Pensamento 

Geográfico apenas pela Licencianda 9. No entanto, isso não exclui o fato de que alguns temas 

ficaram carentes de uma abordagem geográfica.  

No caso do referido conteúdo, entende-se que a principal falta esteve relacionada ao 

tratamento estanque do tema, sem as interconexões necessárias entre a formação do povo e a 

formação do território. Em uma perspectiva geográfica, as três matrizes que formaram o povo 

brasileiro seriam situadas em suas relações espaciais: onde viviam, como e porque vieram ao 

Brasil, quais os impactos dessa vinda sobre o espaço. O próprio processo migratório, que 

sinaliza as localizações e as redes que permitiram os deslocamentos poderia encaminhar a 

reflexão geográfica para a compreensão do impacto ocorrido pelo encontro desses grupos, as 

alterações promovidas em diferentes escalas na paisagem, a apropriação do espaço pelas 

relações de poder e a destituição do espaço como lugar e território dos povos originários.  

O ensino de um conteúdo pela Geografia carece estabelecer as conexões que o impele, 

para que assim as discussões que perpassam os aspectos históricos, culturais, políticos e sociais 

possam resguardar a identidade geográfica. Nessa lógica, tais aspectos são tomados como ponto 

de partida para tratar os povos como agentes de territorialização imersos em ciclos econômicos 

que foram formatando o território do Brasil. Através dessas compreensões, revela-se as relações 

marcadas pelo poder e soberania europeia sobre o território e povos autóctones. 

É relevante destacar, ainda, que embora esse conteúdo aparente maior proximidade 

com o conceito de território, outros conceitos dessa ciência podem ser utilizados como 

instrumento cognitivo para refleti-lo, ampliando a compreensão geográfica sobre a relação 
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desses povos com o espaço. O conceito de paisagem poderia ser mobilizado como estratégia 

para perceber a alteração nas formas espaciais. O conceito de lugar para trabalhar a identidade 

e sentimento de pertencimento dos povos aos seus espaços de origem etc.  

O que se observou foi que a abordagem do conteúdo se distanciou de uma perspectiva 

geográfica, principalmente porque a exposição sobre a formação do povo não ultrapassou a 

descrição do processo de miscigenação, desconsiderando as ações humanas como atores 

responsáveis por construir e desconstruir territorialidades em seus diferentes âmbitos. No que 

diz respeito ao território do Brasil – já institucionalizado - as aulas observadas não exploraram 

a localização, e, consequentemente, posição, extensão, e como esses elementos se constituíram 

ao longo dos anos como possibilidade para a configuração espacial conhecida.  

No mesmo sentido, os processos que definiram as atuais fronteiras nacionais não foram 

contemplados no âmbito dos conflitos e disputas territoriais. Essa situação distanciou tais 

práticas de ensino da especificidade da Geografia e, por conseguinte, dificultou a identificação 

da mobilização do Pensamento Geográfico na abordagem dos conteúdos. Os elementos 

ausentes poderiam ser explorados por meio da linguagem cartográfica, uma vez que possibilita 

perceber as relações espaciais do fenômeno.    

Diante dessas compreensões, entende-se que a prática de ensino que se identifica como 

geográfica é precedida pelo conhecimento específico que sustenta a consciência de que a 

Geografia se realiza na investigação dos fenômenos pelo espaço, e faz isso por meio de 

formulações teóricas, princípios e conceitos que lhe são próprios, conforme apresentados ao 

longo desta tese. Em outras palavras, só é possível pensar geograficamente se as ponderações 

e práticas de ensino tiverem como ponto de partida e de chegada a investigação dos processos 

que se dão no espaço e pelo espaço.  

Se ao longo desse processo ocorre um desvio desse enfoque, e as análises passam a ser 

feitas de maneira fragmentada e/ou centrada unicamente em conhecimentos específicos de 

outras áreas, perde-se a identidade da ciência e a possibilidade de significar os conteúdos para 

a compreensão da configuração espacial. Santos (2000) já havia expressado esse entendimento 

ao dizer que se a Geografia frente ao seu objeto encontra abrigo nas fragmentações ela se torna 

teoricamente frágil. Logo, “conhecimentos operatórios e parcelares podem tornar-se entraves 

ao desenvolvimento da disciplina e de seu papel como ramo do conhecimento, particularmente 

quando parecem tomar o lugar da Geografia ou justificar autonomamente sua existência” 

(SANTOS, 2000, p. 4). 

Nas práticas de ensino de ambos conteúdos, os licenciandos – com exceção da 

Licencianda 9 - não apresentaram tais compreensões, logo os princípios e conceitos não 
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balizaram a análise, que esteve centrada em conhecimentos fragmentados, comprometendo a 

operação com o Pensamento Geográfico. Tais lacunas direcionam a atenção, mais uma vez, 

para a aprendizagem do conhecimento específico na formação inicial e a pergunta que insurge 

é: como ocorre a mediação didática do conhecimento específico na formação inicial de 

professores de Geografia?   

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa não contemplou instrumentos e análises 

suficientes para responder a essa indagação, por isso, encerra-se a reflexão apontando a 

necessidade de analisar a função do professor formador no processo de interlocução entre o 

licenciando e o conhecimento específico a fim de proporcionar mais elementos ao 

desenvolvimento cognitivo dos futuros professores. Com isso, almeja-se expressar o papel da 

mediação didática na aprendizagem do conhecimento específico em Geografia durante 

formação inicial como reflexões futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

Ao chegar ao final deste trabalho, percebe-se que, ao longo de seu desenvolvimento, 

foram suscitados mais pontos de partidas que propriamente uma discussão capaz de encerrar a 

discussão do tema. No entanto, nesta parte, faz-se um esforço de retomar o que se entende como 

principais contribuições da pesquisa e sinalizar reflexões que podem culminar em pesquisas 

posteriores.  

Nesta tese, demonstrou-se que a construção do Pensamento Geográfico confere 

identidade e utilidade singular à Geografia e à docência na área. É por meio desse pensamento 

que se torna possível responder o que identifica a Geografia como área do conhecimento e como 

ela pode contribuir enquanto disciplina no âmbito da educação básica.   

Pensar geograficamente é o que se espera alcançar pela aprendizagem da Geografia, é 

pensar os diversos fenômenos que se materializam na interação entre a ação humana e a 

natureza, e, consequentemente, se localizam, se distribuem e se conectam segundo uma lógica 

espacial. Esses fatos dão origem a um arranjo em que se verifica diferentes usos, agrupamentos, 

relações de poder, de identidade e outros, sendo capaz de, pelo pensamento, expressar 

generalidades desses fenômenos pelos conhecimentos conceituais.  

Confia-se, portanto, que a Geografia pode contribuir para que os escolares 

compreendam as diferentes relações que se dão no espaço. Todavia, essa apreensão demanda 

mediação intencional a ser realizada pelo professor da educação básica. Logo, torna-se 

relevante as reflexões que se ocupem das práticas de ensino e, consequentemente, do processo 

de formação desse professor. Por isso, julgou-se relevante investigar como os licenciandos em 

Geografia expressam o desenvolvimento do Pensamento Geográfico em sua formação e prática 

docente.  

Perseguindo esse objetivo, inicialmente pode se verificar que o tema Pensamento 

Geográfico, a partir de um período relativamente recente, passou a ocupar centralidade em 

algumas pesquisas no Brasil, e, por isso, tem vivenciado um processo de amadurecimento 

teórico. A revisão da literatura permitiu observar que, embora os trabalhos e pesquisas 

mencionassem uma forma de pensar a partir da Geografia, não há uma preocupação em discutir 

de maneira mais aprofundada os processos de sua constituição, desenvolvimento e 
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caracterização. Na verdade, o Pensamento Geográfico é enunciado como se já houvesse um 

esclarecimento quanto a sua generalização. Nesse sentido, há número relevante de estudos que 

foram produzidos fazendo uso das diferentes terminologias – Pensamento Geográfico, 

raciocínio geográfico, pensamento espacial, raciocínio espacial - e todos atestam a importância 

da Geografia como instrumento cognitivo. 

Ao considerar esses elementos como ponto de partida, buscou-se compreender o 

processo de constituição do Pensamento Geográfico. Conheceu-se as diferentes denominações 

utilizadas e identificou-se como mais adequada, nesta tese, para a operação cognitiva 

fundamentada na Geografia, o Pensamento Geográfico. Isso porque o conceito de pensamento 

generaliza o de raciocínio e, portanto, as funções que dele derivam. No que diz respeito ao 

geográfico e espacial, notou-se que a designação espacial faz referência a um conjunto de 

habilidades contempladas pela Geografia, mas não a totalidade da ciência.     

Concluiu-se, por meio da literatura acessada, que o pensamento se configura em um 

diferenciador do homem em relação aos demais animais, estruturando-se via operações 

racionais que são genéricas a todos os indivíduos e subsidiam várias habilidades, além de 

atuarem como fio condutor para que o pensamento alcance a construção dos conceitos. Ao 

verificar que os conceitos se desenvolvem ao longo da vida e existem sempre em uma relação 

de sistema, estabelecendo conexões diretas com o conhecimento acessado, legitimou-se o 

entendimento de que a aprendizagem dos conhecimentos específicos da Geografia é essencial 

para a estruturação do Pensamento Geográfico. Isso porque pensar geograficamente perpassa 

pelo desenvolvimento de conceitos geográficos, os quais resultam em instrumentos cognitivos 

na análise dos fenômenos.  

Notou-se que as pesquisas que tratam do Pensamento Geográfico, ainda que 

apresentem particularidades e dissensos, demonstram certos consensos que atuaram na 

formulação argumentativa desta tese. Tais proposições são unânimes em afirmar que o 

desenvolvimento de uma estrutura conceitual da Geografia e a espacialidade do fenômeno 

(localização e escala) são elementos fulcrais para a análise geográfica.  

Em síntese, entendeu-se que o desenvolvimento do Pensamento Geográfico exige a 

constituição de um sistema de conceitos que se amplia e se torna mais consistente à medida que 

o indivíduo acessa conhecimentos específicos da Geografia e compreende a base 

epistemológica dessa ciência (estruturas e propósitos da disciplina; princípios da organização 

conceitual e da investigação geográfica). Esse sistema conceitual tem como dominante o 

conceito de espaço geográfico e se funda nos princípios metodológicos de localização e escala. 
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 Desta maneira, a licenciatura em Geografia se configura como momento importante 

para o desenvolvimento e ampliação dessa forma singular de pensar os fenômenos. No entanto, 

notou-se a ausência desse pressuposto na licenciatura em Geografia, especificamente na 

instituição investigada.  

Na maturação das reflexões, mediante a análise do conteúdo dos dados, esta tese 

evidencia que o desenvolvimento do Pensamento Geográfico por futuros professores é um 

desafio. As primeiras lacunas nesse processo podem ser identificadas já no PPP do curso de 

Licenciatura em Geografia. Apesar de no documento existir indicações que podem ser lidas 

como preocupações com a especificidade geográfica, identificou-se que nove disciplinas são 

genéricas, pois as ementas não fazem menção ao sistema conceitual e princípios metodológicos 

da Geografia e não relacionam os temas abordados com a construção do conhecimento 

geográfico. Essa conjuntura corrobora para a conservação e/ou constituição de incoerências 

epistemológicas.  

Tais incoerências foram observadas através da análise do conteúdo das respostas dos 

licenciandos aos diferentes instrumentos aplicados durante a pesquisa. Apesar do período 

adiantado que se encontravam na graduação, nas respostas aos questionários, em diferentes 

falas, os licenciandos expressam compreensão incipiente do que é específico da Geografia. Os 

argumentos dominantes nas falas dos sujeitos foram os seguintes: a Geografia estuda tudo; 

consegue abranger mais temas que as demais ciências; objetiva ofertar uma formação crítica 

aos alunos. Chamou atenção o fato de que tais afirmações sustentam os discursos que justificam 

o gosto pela Geografia na condição de escolares e os que explicam a singularidade da Geografia 

na análise dos fenômenos. Essa observação subsidiou a inferência de que grande número dos 

licenciandos ainda se baseiam na generalização de Geografia construída na condição de 

escolares.  

A partir dessa inferência mencionada, buscou-se verificar a operação com o 

Pensamento Geográfico pelos licenciandos na análise dos fenômenos e em suas práticas de 

ensino. Os dados trouxeram à tona lacunas formativas que resultam na fragilidade do 

Pensamento Geográfico. Na análise dos fenômenos, percebeu-se que a maior parte dos 

participantes não foi capaz de ultrapassar a descrição e/ou estabelecer uma apreciação que 

contemplasse o fenômeno geograficamente. Em suma, diferentes conhecimentos científicos – 

que não são essencialmente geográficos, mas compõem os conteúdos das disciplinas formativas 

- foram mobilizados pelos licenciandos para explicar a situação-problema compartilhada, 

entretanto, as análises realizadas não acionaram conceitos e princípios estruturantes da 

Geografia, revelando-se frágeis. Embora o conceito de espaço geográfico tenha sido 
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mencionado diversas vezes pelos licenciandos, em sua maioria, não assumiu a posição de 

instrumento cognitivo.    

De maneira semelhante, no que diz respeito às práticas de ensino, identificou-se nas 

falas de dois licenciandos – em uma amostra de três participantes - incapacidade de abordar o 

conteúdo em uma perspectiva geográfica. Sendo assim, constata-se a ausência da operação com 

o Pensamento Geográfico no ensino de Geografia e igualmente um conhecimento incipiente 

sobre a base epistemológica dessa ciência.   

Por outro lado, uma licencianda trouxe indícios de operação com o Pensamento 

Geográfico durante as aulas ao abordar o conteúdo a partir de conceitos geográficos. Após a 

mediação da pesquisadora, tais indicadores ficaram ainda mais evidentes por meio da 

mobilização da base conceitual e dos princípios da Geografia.  

Analisando esses fatos, concluiu-se que o ponto nevrálgico da fragilidade da operação 

com o Pensamento Geográfico reside na aprendizagem incipiente dos conhecimentos 

específicos da Geografia. Disso, advém problemas subsequentes pois a ausência ou incipiência 

de conhecimento da base epistemológica geográfica impossibilita a estruturação de um sistema 

conceitual. Logo, contribui-se direta ou indiretamente para uma formação docente lacunar em 

relação ao conhecimento efetivo da singularidade das contribuições analíticas da ciência 

geográfica. 

Os participantes da pesquisa apresentaram conhecimentos de outras áreas -

cartográficos, sociológicos, demográficos, ambientais, geológicos, geomorfológicos, 

climatológicos, geopolíticos, pedológicos - que são trabalhados em disciplinas formativas do 

curso, entretanto, não conseguem abordá-los em uma análise que tenha como princípio a   

questão geográfica, já que esse processo possivelmente não foi aprendido. Em outras palavras, 

o conhecimento específico da Geografia, por vezes, parece ser negligenciado em nome do 

domínio de conhecimentos de outras áreas, o que culmina na desidentificação da Geografia. 

Notou-se, na operação cognitiva dos alunos, análises em que se desloca o foco da questão do 

espaço geográfico para aspectos pertinentes à outras áreas.  

O conhecimento específico em Geografia não pode ser identificado por um conjunto 

de conhecimentos pertencentes à outras áreas do conhecimento. Por isso, é importante que 

sejam abordados em todos os períodos do curso e disseminados como princípio em todas 

disciplinas formativas. É fundamental demarcar o que é Geografia e qual a relevância dos 

conhecimentos que estão sendo ensinados para a análise geográfica, evidenciando como 

subsidiar reflexões e práticas de ensino centradas no espaço geográfico, através das funções 

racionais do pensamento.  
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Para assegurar que os aspectos característicos de um modo de pensar amparado na 

ciência geográfica não sejam negligenciados em nome do domínio dos conhecimentos de outras 

áreas, é relevante que a prática de ensino dos formadores expresse cuidado, principalmente, 

com dois aspectos: abordagem geográfica e a mediação da aprendizagem.  

O zelo e a prudência com a abordagem geográfica são, por certo, o primeiro aspecto a 

ser garantido para que o conhecimento específico apareça difundido ao longo da graduação e 

não apenas concentrado nas poucas disciplinas que contemplam questões de método. Todavia, 

esse conhecimento precisa ser compreendido pelos futuros professores, de maneira que eles 

aprendam e se desenvolvam por meio dele, e é nesse contexto que ao professor formador 

imputa-se o papel fundamental de buscar estratégias para mediar a aprendizagem do 

conhecimento pelos licenciandos.  

Mediante tais considerações, tendo em conta que a discussão não se esgota aqui, cabe 

apontar algumas questões que demandam, portanto, aprofundamento em outras pesquisas, bem 

como aspectos suscitados, mas não explorados, por fugirem do objetivo da pesquisa, porém, de 

extrema relevância.  

Sobre os levantamentos teóricos da tese, mesmo que em linhas gerais,  é possível afirmar 

que pesquisas sobre o Pensamento Geográfico – no âmbito da cognição do indivíduo -  não 

existiam em grandes quantidades e profundidade até os últimos anos,  ao que parece neste 

trabalho traçou-se mais um ponto de partida, havendo ainda a demanda de um estado da arte 

que seja capaz de elaborar, de maneira sistematizada, as pesquisas que foram feitas sobre o 

tema, locais de origem, estruturações do ponto de vista do método e principais apontamentos.  

Merece, também, atenção de futuras pesquisas a verificação da operação do Pensamento 

Geográfico nas práticas de ensino em circunstâncias que diferem do estágio, mas que ainda 

remetam, primordialmente, à formação inicial dos licenciandos, profissionais em início de 

carreira por exemplo. O estágio, embora indiscutivelmente reflita muito da formação inicial, 

responde a uma realidade singular, por isso, acredita-se que em alguma proporção a operação 

com o Pensamento Geográfico possa ser influenciada por características como: ansiedade, 

insegurança, dinâmica da sala de aula e inexperiência.  

Outro tema que se acredita ser relevante em futuras pesquisas diz respeito ao 

Pensamento Geográfico dos professores formadores e como eles expressam-no em suas práticas 

de ensino. Nesta tese, imputa-se ao professor formador a responsabilidade de mediar a 

aprendizagem e desenvolvimento do pensamento dos licenciandos. Embora, 

metodologicamente, não tenham sido contemplados instrumentos que possibilitassem uma 

análise sobre a operação com o Pensamento Geográfico e a mediação didática dos professores 
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formadores, no desenvolvimento das análises, ficou notória a necessidade de pensar as práticas 

de ensino dos formadores, no que tange à mediação dos conhecimentos específicos da 

Geografia para o desenvolvimento cognitivo dos licenciandos.  

A indicação dessa temática para o desenvolvimento de pesquisas futuras ocorre porque 

ao identificar a incipiência da aprendizagem do conteúdo específico dos licenciandos 

investigados, entendeu-se que esse fato está intimamente ligado aos processos de aprendizagem 

da formação inicial. A premissa desse entendimento é de que em todos os níveis da formação 

o professor exerce papel fundamental no desenvolvimento intelectual, social e afetivo dos 

alunos. Assim, o desenvolvimento do Pensamento Geográfico pelos licenciandos não se dá 

desconexo da mediação construída por seus professores formadores. 

Por isso, se os licenciandos precisam pensar e abordar os conteúdos geograficamente 

para que os escolares também desenvolvam esse modo de pensar a realidade, é preciso ponderar 

sobre o papel do professor formador e da própria licenciatura nesse processo.  

As sinalizações feitas nesta tese levam em conta a necessidade de reafirmar a relevância 

da Geografia e sua especificidade. Todos os temas estudados nessa disciplina são também 

objeto de investigação de outros domínios científicos, todos os conteúdos que se ensina também 

são tratados em outras disciplinas escolares, logo a especificidade da Geografia não está na 

particularidade de um objeto de análise ou de conteúdo, mas sim na abordagem dos fenômenos 

a partir de um sistema conceitual, cujo conceito dominante trata-se do espaço geográfico.  

Chama-se atenção para o fato de que se não houver diferenças na maneira como são pensados 

os fenômenos e abordados os conteúdos nas práticas de ensino, não há legitimidade na defesa 

da ciência ou da disciplina escolar de Geografia, por isso, essa especificidade é fundamento 

para o professor. Em síntese, a mediação didática poderá ser cada vez mais eficiente se o 

professor tiver uma base sólida dos conhecimentos específicos da matéria. 

Ser professor de Geografia, em tempos tão instáveis, de mudanças tão velozes, é um 

desafio. Por essa razão, mais que atribuir a esse profissional uma grande relevância, é questão 

basilar conhecer em que ela se sustenta verdadeiramente. Portanto, espera-se que as discussões 

empreendidas nesta tese possam contribuir para reflexões no âmbito da especificidade 

geográfica, da formação docente em Geografia e das práticas de ensino em Geografia, 

considerando sua singularidade, ou seja, o sistema conceitual que fundamenta essa ciência e 

corrobora para o desenvolvimento do Pensamento Geográfico. 
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APÊNDICE 

 

 

Apêndice A – Questionário de pesquisa: parte 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

                   

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

PARTE 1 

 

1 Dados Gerais 

Idade        Sexo F (  ) M (   ) 

Previsão de conclusão do curso 

(  ) 2019     (    ) 2020     (    ) 2021     Outro ____________________________ 

1.1 Em qual município você reside? 

 

1.2  Você possui ensino superior em outra área? Se sim, porque optou por uma segunda 

formação em Geografia? 

 

1.3 Você atua ou já atuou como professor? Quando? De quais disciplinas? 

 

1.4 Como você define essa experiência?  

 

2) Formação na educação básica:  

 

a) Quando cursou a educação básica, o que achava da disciplina de Geografia? Por quê? 
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b) Como eram suas aulas de Geografia? Exemplifique:  

 

c) Você consegue atribuir alguma caraterística que estava presente na forma como seus 

professores de Geografia abordavam o conteúdo? Se sim, qual? Se não, realize uma descrição 

de suas observações sobre a abordagem deles.  

 

d) Havia algum professor com característica(s) diferenciada(s) na mediação da aula de 

Geografia? Se sim, descreva essa característica? Exemplifique 

 

3) Formação no ensino superior 

 

a) Em que momento você decidiu cursar Geografia? Quais motivos te levaram a essa 

decisão? 

 

b) Considerando a sua formação profissional enquanto futuro professor de Geografia, qual 

a sua opinião sobre o curso de Geografia? Por quê?  

 

c) Segundo a sua opinião, enumere por ordem de importância sendo: 1 para a(s) mais 

importante(s),  2 para  a(s) muito importante(s),  3 para a(s)  importante(s)  4 para a(s)  pouco 

importante(s), 5 para a(s) não importante(s) 

 

 Estatística Básica 

 

 Cartografia Temática 

 

 Cartografia Básica 

 

 Formação do Território e do Povo Brasileiro 

 

 Formação Sócio Espacial 

 

 Geografia da População 

 

 Fundamentos de Astronomia   

 

 Geologia e Recursos Minerais  

 

 Geografia e Demografia  

 

 Introdução à Climatologia 

 

 Geografia e Sociedade  Fundamentos de Educação Ambiental 

 

 Teoria e Metodologia da Geografia  Didática e Formação de Professores 

 

 Climatologia Dinâmica  

 

 Geografia Agrária  

 

 Fundamentos Filosóficos e Sócio 

Históricos da Educação 

 

 Geoprocessamento 

 

 Geomorfologia Geral 

 

 Princípios de Sensoriamento Remoto 

 

 Geopolítica e Geografia Política 

 

 Psicologia da Educação I  

 

 Geologia Geral 

 

 Teoria e Metodologia da Geografia 

Contemporânea   
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 Estágio Supervisionado em Geografia   Didática e Formação de Professores em 

Geografia  

 Pedologia 

 

 Geografia Urbana  

 

 Didática para o Ensino de Geografia I 

 

 Psicologia da Educação II  

 

 Geografia da Indústria  

 

 Estágio Supervisionado em Geografia II  

 

 Políticas Educacionais no Brasil  

 

 Metodologia de Pesquisa 

 

 Elaboração de Projeto de Pesquisa  Didática para o Ensino de Geografia II 

 Estágio Supervisionado em Geografia IV  Estágio Supervisionado em Geografia III 

   Trabalho Final de Curso 

   

d) O que você considera essencial para a formação de um professor de Geografia? 

Justifique: 

 

e) A partir de sua consideração na questão anterior, você acredita já ter adquirido os 

elementos essenciais?                  

 

f) Quais livros você considera referência para a sua formação? Por quê? Quem são os 

autores? 

 

g) Destaque duas disciplinas que mais contribuíram para sua formação, e duas que menos 

contribuíram. Justifique:  
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Apêndice B - Questionário de pesquisa: parte 2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 

                  

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

PARTE 2 

 

 

1. Considerando a Geografia em sua totalidade (Geografia escolar e a Ciência Geográfica) 

responda:  

 

a) É possível estabelecer algum vínculo entre Geografia Escolar e Ciência Geográfica? 

Justifique fazendo uso de um exemplo concreto.  

 

b) Qual (is) o(s) objetos de análise e  objetivo(s) da ciência geográfica?  

 

c) Você acredita que a ciência geográfica se difere de outras ciências? Se sim, indique esse 

diferencial. 

 

d) Caso considere que a ciência geográfica se difere de outras ciências, exemplifique:  

 

e) Apartir de sua formação profissional, você acredita que o professor de Geografia se 

difere em algum aspecto de professores formados em outras disciplinas? Justifique sua resposta. 

 

e) Caso considere que o professor de Geografia se difere em algum aspecto de professores 

formados em outras disciplinas, exemplifique:  

 

f) Os conhecimentos geográficos são relevantes para a prática docente em Geografia? 

Justifique: 

 

g) Qual(is) o(s) objetivo(s) do ensino de Geografia na educação básica? Você acredita que 

é possível alcança-lo(s)? Justifique.  
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Apêndice C – Modelo Plano de Aula 

 

Identificação:  

Escola:  

Professor: 

Professor estagiário:  

Disciplina: Geografia 

Ano: 2019 

Turma:  

Informações gerais:  

Conteúdo:  

Tempo previsto:  

Recursos didáticos:  

Estratégia de ensino: 

Avaliação: 

3 Objetivos  

3.1 Objetivos específicos 

4 Mediação didática 

 

a) Problematização  

 Momento de evidenciar a relevância do conteúdo para as relações cotidianas 

mobilizando os alunos para a aprendizagem.  

b) Sistematização  

 Momento de explorar o sistema de conceitos que auxiliam na compreensão do 

conteúdo a ser trabalhado em sala. 

c) Síntese 

 Momento de instigar os alunos a construir narrativas sobre seu cotidiano a partir da 

nova aprendizagem alcançada nas etapas anteriores. 

Referências:  

 

 

 

 


