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RESUMO 

 

 

MORAES, I. D. C. A formação continuada do professor dos anos iniciais e o ensino de 

Geografia: o conceito de lugar em uma perspectiva do ensino desenvolvimental. 2015. 204f. 

Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2015. 

 

Esta pesquisa tem como referencial um curso de formação continuada, organizado segundo os 

pressupostos teóricos e metodológicos de Davydov, que consistiu basicamente em trabalhar 

os conceitos de lugar, paisagem e cartografia com professores pedagogos que atuam na Rede 

Estadual de Ensino de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, ambas as cidades do estado de 

Mato Grosso. Assim, nosso estudo envolve três aspectos relacionados ao lugar: conhecer as 

contribuições do curso de formação continuada para a apropriação teórica do conceito de 

lugar dos professores, entender a contribuição da organização didática do curso para a 

apropriação do conceito de lugar e, por fim, investigar se os professores utilizavam o conceito 

de lugar como referencial para o ensino dos conteúdos de geografia com seus alunos. Nossa 

preocupação com o tema surgiu devido a uma série de atividades realizadas nos últimos anos, 

vinculadas à teoria histórico-cultural, principalmente o contato com as obras de autores como 

Vygotsky, Davydov, Libâneo e Cavalcanti, que defendem a apropriação do conhecimento 

teórico como uma via de superação do conhecimento meramente empírico predominante em 

nossas escolas. A Análise bibliográfica para a elaboração da pesquisa contemplou as 

discussões em relação à teoria histórico-cultural, o ensino desenvolvimental, a formação de 

professores, o ensino e à aprendizagem em Geografia, Psicologia, Didática, além da análise 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das Orientações Curriculares de Mato Grosso. 

Partindo desses pressupostos, utilizou-se a metodologia qualitativa e, para o levantamento de 

informações utilizou-se questionários, observações e entrevistas. O questionário foi aplicado a 

catorze professoras, entre os meses de março a abril de 2014, e possibilitou conhecer o perfil 

das professoras que participaram do curso. Em relação à observação, foram acompanhadas as 

aulas de duas professoras, escolhidas entre aquelas que responderam ao questionário, o 

mesmo acontecendo com a entrevista com as mesmas professoras que tiveram as aulas 

observadas. Com esses três instrumentos, a partir dos fundamentos da abordagem histórico-

cultural, analisamos os desdobramentos do curso de formação na ação pedagógica das 

professoras junto aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental de duas escolas 

estaduais de Barra do Garças. Os resultados nos mostram que o ensino desenvolvimental é 

viável na formação continuada de professores quando se almeja a superação da organização 

do ensino que promove apenas o desenvolvimento do pensamento empírico dos conteúdos 

geográficos. 

 

Palavras-chave: Formação continuada, Lugar, Pensamento empírico e teórico, Ensino 

desenvolvimental. 



ABSTRACT 

 

 

MORAES, I. D. C. A. Initial years teachers continued formation and Geography teaching: 

place concept in a developmental teaching perspective. 2015. 204f. Thesis (Geography 

Master's Degree) - Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2015. 

 

This research is about a continued formation course organized under Davydov theoretical and 

methodological presuppositions, which basically consisted in working of the concepts of 

place, landscape and cartography with pedagogues teachers who work in the public system in 

Barra do Garças and Pontal do Araguaia, both cities in Mato Grosso state. Therefore, our 

study involves three aspects related to place: knowing continued formation course 

contributions for place concept theoretical appropriation to teachers, understanding the 

contribution of course didactic organization for place concept appropriation and, finally, 

investigating if teachers were using place concept as referential to Geography content 

teaching with their students. Our concern with this topic came from activities made in the last 

years, vinculated to historical and cultural theory, especially in contact with Vygotsky, 

Davydov, Libâneo and Cavalcanti work, which defend theoretical knowledge appropriation as 

a way of superation of empiric knowledge that is predominant in our schools. The literature 

analysis for the elaboration of the research included discussions in relation to historical and 

cultural theory, developmental education, teacher training, teaching and learning in 

geography, psychology and didactics, besides the analysis of National Curricular Parameters 

and the Guidelines Curricular of State of Mato Grosso. Based on these assumptions, the 

qualitative methodology was utilized, and for collecting information was utilized 

questionnaires, observations and interviews. The questionnaire was applied to fourteen 

teachers, between the months of March and April 2014 and made it possible to understand the 

profile of the teachers who participated in the course. Regarding the observation were 

attended classes two teachers, chosen among those who answered the questionnaire, The same 

happened with the interview, which was done with teachers who have had their classes 

observed. With those three instruments, from the foundations of the historical-cultural 

approach, we analyze the training course of developments in the pedagogical action of the 

teachers together with the students of the initial years of elementary school from two state 

schools in Barra do Garças. The results showed to us that the developmental education is 

viable in the continuing education of teachers when aims to overcome of the a conception of 

teaching that promoves only the development of empiric thinking of geographic content. 

 

Keywords: Continued Formation, Place, Theoretical and empiric thought, Developmental 

teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo discute a problemática que envolve a formação continuada de 

professores e o ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nossa 

preocupação com o tema surgiu devido a uma série de atividades que realizamos nos últimos 

anos, em especial na participação no grupo de estudo, cadastrado no Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq), cujo título é: “Abordagem histórico-cultural: contribuições da teoria 

desenvolvimental para a didática”, e em nossa atuação enquanto professor formador no 

Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso 

(Cefapro). 

Nesse grupo, formado por professores do Cefapro e da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT), pautamos nossos estudos na teoria histórico-cultural de Vygotsky e na teoria 

do ensino desenvolvimental de Davydov (1988). Esses estudos fizeram com que 

percebêssemos a necessidade de modificar o ensino, a fim de superar uma prática pedagógica 

frequente na educação brasileira: a transmissão direta dos conteúdos que, na maioria das 

vezes, não vai além da memorização mecânica e que “[...] acaba por substituir a apreensão do 

conhecimento vivo pela apreensão de esquemas verbais mortos e vazios” (VYGOTSKY, 

2001, p. 247), ou seja, uma relação meramente empírica do sujeito com o objeto de 

conhecimento. 

Concomitantemente aos estudos, nosso trabalho no Cefapro coincidiu com as 

discussões a respeito das Orientações Curriculares para a Educação Básica do Estado de Mato 

Grosso (OCs/MT), elaboradas por consultores contratados pela Secretaria Estadual de 

Educação (Seduc/MT), que também se responsabilizou pela organização do debate do 

documento base, envolvendo a Superintendência de Formação Profissional (SUFP), os 

Cefapros e os professores da rede estadual. Nesse processo, inicialmente, realizamos a leitura 

das OCs entre os formadores do Cefapro para compreendermos melhor cada área/disciplina. 

Como as discussões ocorriam nas áreas de conhecimento e, no Cefapro, a alfabetização 

constitui uma dessas áreas, ficou para esse grupo a responsabilidade de estudo das OCs/MT 

para o primeiro e segundo ciclos (1º ao 6º ano). Assim, por várias vezes as colegas pedagogas 

que atuavam na alfabetização pediram esclarecimentos sobre os conceitos propostos para essa 

etapa do Ensino Fundamental, principalmente a respeito de paisagem, lugar, território, 

cartografia, identidade. 
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Nessas discussões, fomos percebendo que carecíamos de uma melhor compreensão dos 

conceitos em uma perspectiva teórica. Isso fez com que pensássemos em uma forma de 

organizar o ensino, na qual professores e alunos pudessem se apropriar do conceito não mais 

como definição, mas como ferramenta mental para desenvolver o pensamento. 

Assim, os estudos, as discussões com as professoras alfabetizadoras do Cefapro e o 

acompanhamento durante a formação continuada nas escolas foram importantes para levantar a 

hipótese de que parte significativa dos professores que atuam na educação básica apresenta 

certa fragilidade teórica em relação aos conceitos das disciplinas, principalmente em relação às 

ciências humanas, mais especificamente de Geografia, objeto de nosso estudo. Embora essa 

seja uma carência de professores licenciados em geografia, ela se evidencia mais entre os 

professores pedagogos, responsáveis pela formação das crianças de zero a dez anos e por todas 

as disciplinas.  Isso faz com que os conteúdos sejam ensinados de forma meramente empírica, 

muitas vezes reproduzindo o exposto no livro didático. 

Essa condição dos professores está, em parte, relacionada aos cursos de formação 

inicial em Pedagogia, que dificilmente conseguem contemplar todos os conteúdos do Ensino 

Fundamental, o que acaba privilegiando os estudos de Matemática e Língua Portuguesa. Além 

disso, segundo Libâneo (2010), a didática e os conteúdos são estudados de forma fragmentada. 

A propósito, segundo o autor (idem, p. 573-574), 

 

[n]ão está havendo a articulação entre as metodologias e os conteúdos; as 

metodologias não apenas são tratadas independentes do conteúdo que lhes dá 

origem, mas também em desconexão dos conteúdos, já que não são proporcionados 

aos alunos os “conteúdos” do ensino fundamental. 

 

O fato de disponibilizar pouco tempo para o ensino dos conteúdos disciplinares e, com 

isso, tratar as metodologias dissociadas dos conteúdos, faz com que a formação se fragilize. Só 

percebemos isso durante os estudos a respeito da teoria histórico-cultural, mais 

especificamente da teoria do ensino desenvolvimental de Davydov, que pontua a necessidade 

de se ter o domínio dos conteúdos para organizar didaticamente seu ensino. Para Libâneo 

(2010) o professor deve ter conhecimento profundo dos conceitos centrais e das leis gerais da 

disciplina, bem como de seus procedimentos investigativos e de como surgiram historicamente 

na atividade científica. Foi essa concepção que nos levou a pensar nos conceitos de lugar, 

paisagem e cartografia, que têm se destacado no ensino de geografia nos anos iniciais, 

aparecendo com proeminência nos PCNs (1997, 1998), no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e nas OCs (2012). 
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Dessa forma, diante da condição de superficialidade do ensino e da aprendizagem dos 

conceitos por parte dos alunos, surgiu a ideia de organizar um curso formação para professores 

pedagogos, destacando alguns conceitos que vinham sendo pouco enfatizados na formação 

inicial e continuada desses professores e, quando ocorriam, era de forma meramente empírica, 

se tomarmos Davydov (1988) como referência. 

Desse modo, a formação continuada destinada aos professores pedagogos que atuavam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental de seis escolas de Barra do Garças e Pontal do 

Araguaia foi planejada e desenvolvida de março a agosto de 2012, por dois professores 

formadores de Geografia e uma pedagoga que atuava na alfabetização. Todos os encontros 

ocorreram na sala de formação do Cefapro, em Barra do Garças/MT. Desse período, o mês de 

março foi destinado ao planejamento, que desencadeou muitas discussões sobre o conteúdo, e a 

metodologia do curso, pois, a princípio, tínhamos que definir os conceitos e, na sequência, 

estabelecer as ações, as operações, as tarefas e o material didático. Além disso, era preciso 

estabelecer o que caberia a cada formador em cada um dos encontros. Essa etapa do projeto foi 

muito importante, pois na medida em que nos aprofundávamos nas leituras e dialogávamos 

sobre cada conceito, percebíamos o quanto pensávamos empiricamente, buscando a explicação 

dos objetos e fenômenos neles próprios abstendo-se da abstração e da generalização, mesmo 

com formação em Geografia e alguns anos de experiência na educação básica. Outro aspecto 

importante da fase de planejamento dizia respeito ao trabalho coletivo, que permitiu uma maior 

aproximação entre os conhecimentos didático-pedagógicos e disciplinares dos professores 

formadores, aspecto fundamental para estimular o debate e a reflexão. Isso foi muito intenso 

durante a organização do curso, visto que os debates tinham como meta a compreensão e a 

melhor forma de organizar os conceitos/conteúdos em unidades de ensino que seriam mediadas 

no curso de formação continuada com os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Todas as etapas do curso – planejamento e desenvolvimento – foram definidas a partir 

dos fundamentos da abordagem histórico-cultural e da perspectiva de organização do ensino 

desenvolvimental, proposto por Davydov. 

Essa forma de organização do ensino de Geografia na formação continuada dos 

professores com graduação em Pedagogia fez com que levantássemos alguns questionamentos: 

como os professores pedagogos concebem e trabalham o conceito de lugar, paisagem e 

cartografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Por que é importante ensinar esses 

conceitos para as crianças? Existe relação entre o conhecimento que os professores têm desses 

conceitos e aquele que ensinam aos alunos? Em que medida a organização do curso de 

formação continuada, na perspectiva histórico-cultural, ajuda na formação continuada dos 



18 

 

professores formados em Pedagogia a desenvolverem o pensamento teórico-conceitual 

apropriando-se dos conceitos de lugar, paisagem e cartografia? 

Com essa experiência, desenvolvemos o entendimento de que a organização do ensino 

a partir da teoria desenvolvimental contribui para a apropriação dos conceitos de lugar, 

paisagem e cartografia por parte dos professores pedagogos que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Com a formação, entendemos que os professores poderiam organizar o 

ensino de forma teórica para seus alunos, de forma que possam ultrapassar os limites da 

classificação e da memorização mecânica e assim utilizem os conhecimentos escolares em 

situações diversas para resolver problemas do cotidiano, algo plenamente possível por meio da 

abstração e generalização do pensamento.      

Diante disso, o objetivo do curso era compreender se a organização do ensino, a partir 

da teoria desenvolvimental, contribuiria para a apropriação – por parte dos professores que 

atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental – dos conceitos teóricos de lugar, paisagem e 

cartografia. Essa apropriação, segundo Davydov (1988), requer que o indivíduo reproduza, em 

sua própria atividade, as capacidades humanas desenvolvidas historicamente. Para atingirmos 

nosso objetivo, procuramos conhecer os saberes dos professores em relação aos conceitos, 

observar o processo de apropriação desses conceitos pelos professores e avaliar a nossa 

mediação enquanto professores formadores. 

Acrescenta-se, também, que o amadurecimento dessa ideia veio com o ingresso no 

mestrado, em 2013. Nessa oportunidade, as disciplinas cursadas, a participação em eventos e a 

participação no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica (LEPEG), mais 

especificamente no Núcleo de Pesquisa em Ensino de Cidade (NUPEC) e no Núcleo de Ensino 

e Pesquisa em Geografia (NEPEG), possibilitaram aprofundamento dos estudos sobre o 

materialismo dialético e à teoria histórico-cultural. Nessa trajetória foram marcantes as leituras 

e discussões sobre as obras de David Harvey, Henry Lefebvre, José Carlos Libâneo, Demerval 

Saviani, Lana de Souza Cavalcanti, Marcos Couto, e outros. Do mesmo modo, também 

contribuíram para a definição dos encaminhamentos da dissertação os debates realizados com 

colegas do mestrado e do doutorado, com os quais partilhamos momentos formativos de 

grande relevância teórica e prática, seja nos grupos de estudo ou na organização e participação 

nas disciplinas e eventos. Em relação às disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação, é 

importante dizer que todas contribuíram, mas Teoria e Método em Geografia – ministrada 

pelas professoras doutoras Eliana Marta Barbosa de Morais e Ana Cristina da Silva – e Tópicos 

Especiais em Geografia: Formação de Professores em Geografia – ministrada pelos professores 

doutores Vanilton Camilo de Souza e Denis Richter – foram marcantes em relação ao 
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desenvolvimento do pensamento teórico. A primeira, por possibilitar o diálogo com todas as 

correntes filosóficas que influenciaram o desenvolvimento do pensamento geográfico – o 

positivismo, o anarquismo, o neopositivismo, o materialismo histórico-dialético, a 

fenomenologia e o existencialismo. A segunda, por ter favorecido uma análise crítica da 

educação brasileira, envolvendo, pelo viés da teoria histórico-cultural, três elementos 

estruturantes da formação de professores de Geografia: a psicologia, a didática e a formação de 

conceitos geográficos pelos educandos. 

Dessa forma, a dissertação aqui apresentada tem como referência à experiência como 

professor da Educação Básica, a atuação como professor formador no Cefapro, as relações 

empreendidas com o ingresso no mestrado em 2013 e, principalmente o curso de formação 

continuada que desenvolvemos com os professores pedagogos em 2012. Embora tenham feito 

parte dessa formação os conceitos de lugar, paisagem e cartografia, neste estudo enfatizar-se-á 

o conceito de lugar que tem se destacado como referencial teórico-metodológico para o ensino 

dos conteúdos de geografia, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, estabelecemos como objetivo principal 

analisar a contribuição do curso de formação continuada – o ensino de geografia na 

perspectiva da teoria desenvolvimental de Davydov – para a apropriação do conceito de lugar 

pelos professores pedagogos da rede pública estadual de Barra do Garças-MT e Pontal do 

Araguaia-MT. Para nos aproximarmos desse objetivo buscamos, especificamente: conhecer a 

concepção de lugar dos professores que participaram do curso de formação continuada; saber 

se a organização didática do curso de formação continuada contribuiu para a apropriação do 

conceito de lugar pelos professores pedagogos em uma perspectiva teórica; identificar se os 

professores utilizam o lugar como referencial para o ensino dos conteúdos de geografia.  

Vale ressaltar que este estudo está vinculado a uma proposta de formação continuada a 

partir da qual se busca a formação do pensamento teórico em relação ao conceito de lugar. 

Assim, ao atingir os objetivos estaremos nos aproximando da ideia de que os conhecimentos 

disciplinares são imprescindíveis para a prática docente e devem permear a formação continua 

de professores. 

A revisão bibliográfica para elaboração dos capítulos da dissertação contemplou as 

discussões em relação à formação de professores, ao ensino e à aprendizagem em Geografia, a 

Psicologia e a Didática, além da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das 

Orientações Curriculares-MT. Acrescenta-se, ademais, que nossa referência para o 

desenvolvimento da pesquisa foi a teoria Histórico-Cultural e o Ensino Desenvolvimental. 
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Para compreender se a formação continuada, pensada a partir dos pressupostos do 

ensino desenvolvimental, contribui com a formação dos professores pedagogos, nos pautamos 

no método dialético que, segundo Sánchez Gamboa (2012), quando empregado em pesquisa 

qualitativa, possibilita que os fatos não sejam considerados fora de um contexto social. Assim, 

as contradições se transcendem, dando origem a novas contradições que requerem soluções. 

Esse aspecto da pesquisa foi importante no desenvolvimento das etapas da pesquisa porque 

possibilitou considerar que o professor e sua prática pedagógica não estão dissociados do 

contexto político, econômico, social e cultural. Além disso, no processo de formação da 

identidade profissional, o professor assume a responsabilidade por seu desenvolvimento, em 

um duplo movimento de ampliação de suas qualidades humanas, profissionais e de 

compromisso com a transformação da sociedade em que se vive. Isso também deve ser 

considerado em uma abordagem dialética.  

Segundo Ludke e André (1986), a pesquisa qualitativa possibilita um contato direto e 

prolongado do pesquisador com o objeto que está sendo pesquisado e, ainda, permite uma 

descrição minuciosa dos acontecimentos, das situações e dos materiais obtidos, elementos 

fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. Nesta proposta, a intenção tem sido a de 

pensar sobre como determinados problemas se manifestam nas diferentes atividades, nos 

procedimentos, nas interações cotidianas e nos significados que os participantes atribuem a 

respeito do que está sendo pesquisado. 

Para o levantamento de informações, servimo-nos do questionário, da observação e da 

entrevista. Com isso, buscou-se nos relatos e na prática pedagógica das professoras elementos 

que possibilitassem saber se a organização didática do curso de formação continuada 

contribuiu para a apropriação do conceito de lugar, em uma perspectiva teórica, identificando 

se os professores utilizam os conhecimentos do curso, em sua atuação profissional. 

A primeira etapa da pesquisa, por meio do questionário, consistiu no levantamento do 

perfil dos professores que participaram do curso e de conhecer o que pensam a respeito dos 

cursos de Pedagogia quanto à preparação para atuar como professor dos anos iniciais. Além 

disso, buscou-se analisar a opinião do grupo sobre a metodologia empregada, a organização 

didática e a contribuição do curso para a apropriação do conceito de lugar, bem como seu uso 

em suas práticas pedagógicas. Ele foi ministrado de março a abril de 2014, para catorze 

professoras que participaram do curso de formação continuada em 2012 e estavam atuando 

nos anos iniciais da rede estadual de ensino nos municípios de Barra do Garças e Pontal do 

Araguaia, ambos no estado de Mato Grosso.  
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Após a aplicação do questionário, a etapa seguinte da pesquisa foi a observação de 

aulas, que ocorreu entre os meses de junho e outubro de 2014. Nessa fase, optamos pela 

observação de duas professoras, escolhidas entre as catorze que responderam o questionário, 

número que julgamos suficiente para analisar a influência do curso de formação continuada na 

prática pedagógica.  

A observação, por abrir espaço para uma ampla variedade de descobertas, de 

percepções, de representações, de sentimentos e de aprendizagens em relação aos objetos da 

investigação, requer do pesquisador um rigor metodológico para poder ver e registrar o 

máximo de ocorrências que interessam ao seu estudo. No caso específico de nossa pesquisa, a 

observação auxiliou no levantamento de informações sobre a mediação didática, o ensino dos 

conteúdos e a importância, desprendida ao lugar pelas professoras na organização do ensino 

dos conteúdos de Geografia.  

A entrevista foi o instrumento da última etapa da pesquisa, sendo realizada em 

dezembro de 2014, após o período de observação das aulas e com as mesmas professoras que 

tiveram as aulas observadas. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a entrevista pode ser utilizada 

para descobrir os aspectos de determinada experiência que produzem mudanças nas pessoas 

que dela participam. “A entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do 

próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 

134). 

Em nossa pesquisa, julgamos importante este procedimento, pois foi por meio das 

entrevistas que levantamos informações mais específicas sobre o que pensam as professoras 

sobre a formação continuada, o conceito de lugar e o ensino e a aprendizagem em Geografia.  

Tudo isso contribuiu para a organização da dissertação em três capítulos. No primeiro 

- A geografia escolar e a formação de professores: aspectos políticos, legais e pedagógicos no 

Brasil e em Mato grosso - abordamos alguns temas de fundamental importância para o 

desenvolvimento do estudo: políticas públicas e educacionais, Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), Orientações Curriculares para o estado de Mato Grosso (OCs/MT), o 

quadro da formação de professores, os programas de formação de professores e, por fim, a 

formação de professores em Mato Grosso. Neste capítulo, tivemos com referencial teórico: 

Vygotsky (2001), Libâneo (2012, 2013), Saviani (1994), Cavalcanti (2011), entre outros. 

O segundo capítulo - aspectos curriculares, didático-pedagógicos e o lugar no ensino 

de geografia nos anos iniciais do ensino fundamental - discute aspectos curriculares e 

didático-pedagógicos do ensino de geografia e tem como base os estudos de Libâneo (2001, 
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2004, 2009, 2010), Vygotsky (2001), Davydov (1988, 1992, 1999), Gatti e Barreto (2009), 

Cavalcanti (2010, 2011, 2013a, 2013b), Couto (2006, 2009), entre outros. Tendo esses autores 

como referência dialogamos sobre: a formação de professores nos cursos de Pedagogia, com 

destaque para a aprendizagem dos conceitos disciplinares; as contribuições do ensino 

desenvolvimental de Davydov para a construção do pensamento teórico; a atividade de 

aprendizagem como via para o desenvolvimento cognitivo dos alunos; e, para finalizar, o 

lugar como referencial metodológico para o ensino de geografia. 

No terceiro capítulo - A formação continuada e a construção de conceitos geográficos: 

o caso do Cefapro de Barra do Garças-mt - analisamos a perspectiva dos professores em 

relação à formação continuada e à influência da formação na ação pedagógica dos professores 

pedagogos. Para isso, tomamos como referencial teórico Vygotsky (2000, 2001), Davydov 

(1988), Libâneo (2001, 2005, 2008, 2009, 2010), Cavalcanti (1998, 2006, 2008, 2010, 2011, 

2012), entre outros. Esse capítulo foi dividido em duas partes: na primeira, apresentamos os 

resultados do curso de formação continuada desenvolvido com professores interlocutores da 

pesquisa de março a agosto de 2012 e, na segunda, subdividida em três partes, analisamos os 

dados levantados com a aplicação do questionário, a observação das aulas e as entrevistas.  

Por fim, nas considerações finais estabelecemos relações entre os principais resultados 

obtidos em cada um dos capítulos e, a partir daí inferimos ideias e princípios básicos que 

tenham se comprovado na análise do questionário, das observações e da entrevista. Além 

disso, buscamos esclarecer as transformações e contradições que se evidenciaram no decorrer 

do trabalho. Com isso, pretendemos nos posicionar em relação às aplicações teóricas e 

práticas dos resultados obtidos, bem como de suas limitações. 

 

 

 



1 A GEOGRAFIA ESCOLAR E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

ASPECTOS POLÍTICOS, LEGAIS E PEDAGÓGICOS NO BRASIL E 

EM MATO GROSSO 

 

 

Neste capítulo discutimos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as 

Orientações Curriculares (OCs) para o estado de Mato Grosso e o quadro da formação de 

professores no Brasil e em Mato Grosso. O estudo dos documentos e da formação de 

professores se justifica pela necessidade de encontrarmos explicações para a manutenção do 

ensino meramente empírico dos conteúdos escolares, posteriormente a um período de intensas 

reformas educacionais, entre elas a curricular, e do aumento significativo de professores com 

nível superior, inclusive em nível de pós-graduação. 

Quanto aos PCNs e às OCs, procuramos analisar a contemplação dos documentos nos 

aspectos teórico-metodológicos do ensino de geografia para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, tendo como parâmetro os fatores político, econômico e social, tanto em âmbito 

mundial quanto nacional, que possam ter influenciado em sua elaboração. Além disso, 

relacionamos as propostas de ensino ao processo evolutivo do pensamento geográfico, 

notadamente influenciado pelas correntes marxista e fenomenológica a partir dos anos 1970. 

Especificamente em relação às OCs, procuramos analisar os pressupostos teórico-

metodológicos que nortearam a elaboração do documento, sempre com a preocupação de 

levantar incongruências que possam dificultar a interpretação dos professores que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino de Mato Grosso.  

Vale ressaltar que nossa análise tem com foco os professores que atuam nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, nos dois primeiros ciclos, que correspondem, nos 

PCNs, aos quatro anos, e nas OCs aos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Quanto à formação de professores, buscamos compreendê-la tendo como referência as 

mudanças ocorridas com a Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 208, § 2º, passou 

a responsabilizar o poder público pelo não oferecimento ou pela oferta irregular da 

escolaridade mínima obrigatória, havendo, com isso, um aumento da demanda por professores 

e, consequentemente, um aumento de cursos oferecidos pela iniciativa privada e mais rapidez 

na formação. 

Juntam-se a isso as assinaturas do Brasil na Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, aprovada na Conferência de Jomtien (Tailândia), em 1990, o Plano Decenal de 
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Educação para Todos, de 1993, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 

9394/1996. Esta última, além de regulamentar o ensino obrigatório, estabelece a formação 

mínima exigida para exercer o magistério e, até recentemente, os prazos para que os 

professores tivessem essa formação. 

Assim, esses fatores levaram o país a uma corrida para a formação de professores que, 

sob a orientação e o financiamento de organismos internacionais – como a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
1
 e o Banco Mundial (BM) –, passaram a 

ocorrer, em parte, de maneira mais rápida, em forma de treinamento em serviço, nas 

modalidades à distância e semipresencial, geralmente via programas de formação em massa 

do governo federal. Vale ressaltar que nesse processo tem se privilegiado, sobremaneira, a 

formação de professores em língua portuguesa e matemática, disciplinas historicamente mais 

valorizadas no currículo escolar, em detrimento de outras áreas do conhecimento, como a 

Geografia, foco deste trabalho. Procurando expor uma análise sobre essas políticas, este 

Capítulo trata, inicialmente, da relação entre essas políticas e a escola no contexto social, em 

seguida faz uma análise dos PCNs e das OCs/MT, tendo como foco as contribuições e os 

limites desses documentos para o ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Para finalizar, discute o quadro de formação de professores no Brasil e no 

estado de Mato Grosso.  

 

 

1.1 POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CURRICULARES E A ESCOLA NO CONTEXTO 

SOCIAL 

 

 

A partir da segunda metade da década de 1960 e, mais intensamente, na de 1970 – no 

auge do regime militar –, houve um período da história da educação brasileira marcado por 

diversos momentos de conflito e ataques indiscriminados à liberdade de expressão, com a 

instauração de uma espécie de controle sobre a produção de conhecimento. Em relação à 

                                                 
1
 A OCDE é um fórum no qual os governos podem trabalhar juntos para compartilhar experiências e buscar 

soluções para problemas comuns, trabalhando com os governos para entender o que impulsiona a mudança 

econômica, social e ambiental. Mede a produtividade e os fluxos globais de comércio e investimento. Ainda, 

analisa e compara dados para prever tendências futuras e estabelece padrões internacionais em uma ampla gama 

de objetos, dentre eles a agricultura, os impostos e a segurança dos produtos químicos. Também olha para as 

questões que afetam diretamente a vida de todos, como quanto as pessoas pagam em impostos e em segurança 

social e quanto tempo de lazer podem ter. Compara como os sistemas escolares de diferentes países estão 

preparando seus jovens para a vida moderna e como os sistemas de pensões de diferentes países vão cuidar de 

seus cidadãos na velhice (Disponível em: http://www.oecd.org/about/. Acesso em: 13 jun. 2014). 
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política internacional, foi realizado, em 1966, o acordo MEC-USAID
2
 (órgão criado pelo 

governo estadunidense no período da Guerra Fria com o objetivo de assessorar países 

subdesenvolvidos). Assim, os governantes brasileiros, como de muitos outros países 

periféricos economicamente, entendiam que a solução dos graves problemas socioeconômicos 

estaria na formação de cidadãos de alto nível cultural, que teriam a missão de impulsionar o 

desenvolvimento do país. “Em contrapartida, na Universidade não se poderia permitir o 

fortalecimento das ideologias” (PINA, 2008, p. 2). 

Dessa forma, nesse período houve uma redefinição do papel dos sujeitos históricos, 

com a eliminação dos canais de resistência. Essa política repressiva, segundo Martins (1999), 

revelava-se como uma preocupação dos governos militares de formar consenso em relação ao 

desenvolvimento econômico permeado por uma vertiginosa desigualdade social. Assim, 

escreve o autor (idem, p. 8): “O milagre econômico como se convencionou chamar atingiu 

somente os setores economicamente privilegiados, deixando à margem do desenvolvimento a 

grande maioria da população”. Nesse sentido, a produção intelectual deveria seguir a lógica 

de uma sociedade hierarquizada, na qual as diretrizes a serem seguidas eram conduzidas de 

cima para baixo, sem questionamento ou críticas.  

Desse período, no plano interno, destacamos o Ato Institucional nº 5, de 1968, que 

pode ser entendido como uma espécie de materialização dessa política, pois interveio 

diretamente no cerne da produção e da disseminação de ideias: as universidades e as escolas 

de educação básica. 

 

O Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, tira ao cidadão brasileiro todas 

as garantias individuais, quer pública, quer privada, assim como concede ao 

Presidente da República plenos poderes para atuar como executivo e legislativo. O 

Decreto-Lei 477 aplica-se exclusivamente ao corpo docente, discente e 

administrativo das escolas e coíbe toda e qualquer manifestação de caráter político 

ou de protesto no âmbito das Universidades. (ROMANELLI, 1978, p. 226) 

 

Para a autora, essas medidas objetivavam contornar a crise educacional, 

principalmente no ensino superior, de duas maneiras, uma “pela supressão da contestação 

conseguia uma diminuição pelo menos momentânea, da pressão por „mais vagas‟ e „mais 

verbas‟[...]”; a outra adiava “a solução do problema que o contingente de excedentes e 

contestatários criaria em futuro próximo [...]” (idem, p. 226). Porém, a repressão não era 

assimilada passivamente por todos os brasileiros e uma parcela da população reagia, cada vez 

mais fortemente, contra todo tipo de arbitrariedade que emanava do Estado repressor. 

                                                 
2
 Agency for International Development. 
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O amordaçamento que tentou calar e subordinar a intelectualidade nacional ligada à 

educação foi, entretanto, vencido pela razão crítica. Eclodiu no Brasil, nas 

universidades públicas e nas escolas básicas, um sem número de movimentos 

sociais, cuja atuação foi fundamental à crítica ao projeto educativo dos finais dos 

anos 1960 e 1970. (EVANGELISTA, 2013, p. 15) 

 

Assim, do ponto de vista político e econômico, a abertura política que se acentuou na 

década de 1980 soou como um período de realização dos sonhos para toda uma geração, que 

amargou mais de duas décadas de luta contra a repressão física, psicológica e ideológica 

imposta pelo regime militar. 

Em primeiro lugar, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n. 5, de 1983, 

apresentada pelo então Deputado Federal Dante de Oliveira (PMDB-MT), tinha por objetivo 

reinstaurar as eleições diretas para presidente da República no Brasil, uma vez que a 

democracia havia sido interrompida pelo golpe militar de 1964. A organização popular fez 

com que a emenda fosse aprovada e se transformou em um dos maiores movimentos político-

sociais da história do Brasil, denominado de „Diretas Já‟. No entanto, mesmo apoiada pela 

maioria da população brasileira, essa PEC foi rejeitada pela Câmara dos Deputados no dia 25 

de abril de 1984. Porém, a forte oposição ao regime militar conseguiu, com manobras 

políticas, a eleição indireta de Tancredo Neves. Esse acontecimento, de algum modo, deu 

início ao fim de um período de mais de vinte anos de repressão e autoritarismo. 

Além desse importante acontecimento, a instalação da Assembleia Nacional 

Constituinte foi outro acontecimento que marcou o período de redemocratização do país, em 

1987, cuja finalidade era a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Os trabalhos 

da Constituinte foram encerrados em 1988, após a votação e aprovação do texto final da nova 

Constituição brasileira. Em que pese a expressiva vitória da democracia, vale ressaltar que a 

maioria dos membros da Assembleia Constituinte era formada por segmentos conservadores 

da sociedade brasileira, os quais tiveram uma influência decisiva nos trabalhos, 

principalmente no sentido de obstruir importantes pontos de pauta que dariam novos rumos ao 

país. Assim, as discussões em relação às questões polêmicas, inclusive educacionais, foram 

postergadas, desapontando os setores da sociedade organizada que por décadas lutavam por 

saúde e educação pública de qualidade, bem como melhor distribuição da riqueza existente no 

país. 

Nesse cenário de reconstrução da democracia, na década de 1990, influenciados pelas 

forças hegemônicas internacionais e pelos interesses imediatistas da classe dominante 

nacional e internacional, os governos eleitos democraticamente – Fernando Collor de Melo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dante_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/PMDB
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Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso – passaram a adotar uma paulatina política 

neoliberal e, como consequência, ocorreu a adoção das políticas educacionais determinadas 

pelos organismos internacionais – lembrando o Regime Militar –, principalmente pela OCDE 

e pelo BM. Sobre as políticas para a educação desse momento, afirma Libâneo (2013, p. 49): 

 

Trata-se de um fenômeno típico da globalização econômica e política em que 

agências de controle monetário, comercial e creditício em nível mundial, ligadas às 

nações mais ricas, definem um conjunto de princípios, regras e procedimentos 

ligados à governança pública, destinados a articular empréstimos com formas de 

monitoramento e controle de programas de financiamento em relação aos países 

tomadores desses empréstimos. 

 

Na apresentação do Plano Decenal de Educação, em 1993, o Ministério da Educação 

revelou a influência dos organismos internacionais na política educacional: 

 

O Brasil participou, em março de 1990, da Conferência de Educação para Todos, em 

Jomtien, na Tailândia, convocada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e o Banco Mundial. Desta Conferência resultaram posições consensuais de 

luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, 

jovens e adultos e o compromisso de elaboração do Plano Decenal de Educação para 

Todos, sobretudo de (nove) 9 países que apresentam baixa produtividade do sistema 

educacional. (BRASIL, 1993a, p. 3) 

 

O caráter economicista dado à educação foi evidenciado no documento, quando ele 

afirma que o compromisso de elaboração do Plano Decenal de Educação deve ser prioridade 

em nove países que possuem baixa produtividade no sistema educacional. Nota-se que a 

qualidade da educação não era o foco dessa política, pois se tratam de nove países que 

figuravam entre os que possuíam maior população
3
 e que, teoricamente, receberiam, nas 

décadas subsequentes, grandes investimentos, atraídos pelo potencial do mercado 

consumidor. Pensada por esse viés, as políticas educacionais estão focadas em inserir um 

número elevado de pessoas no mercado sem preocupar-se com a qualidade do ensino, pois 

para engrossar essas fileiras bastam algumas habilidades.  

Além disso, outro aspecto deixava transparecer o caráter econômico dessa política 

para os países em desenvolvimento: havia consenso entre os participantes da Conferência de 

Educação para Todos sobre a meta de satisfação das “necessidades básicas de aprendizagem” 

de todas as crianças, jovens e adultos. Com isso, verifica-se, conforme Libâneo (2013, p. 56), 

que: 

                                                 
3
 Bangladesh, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão. 
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[...] as políticas educacionais recomendadas pelos organismos internacionais 

subordinam-se aos programas sociais de combate à pobreza. A educação enquanto 

necessidade básica baseada em conteúdos mínimos constitui-se em condição para 

melhorar a produtividade da população pobre (como força de trabalho) o que 

significa incluir os pobres no sistema econômico (ao menos por meio do emprego), 

no mercado de consumo (como consumidores) e no exercício da cidadania (como 

sujeitos comportados). 

 

Para Freitas (2011), a educação brasileira possui uma marca do assédio dos 

reformadores empresariais para os quais a educação se resume na base do sistema produtivo. 

Para isso, faz-se necessário apenas uma matriz de referência, que serve como parâmetro para 

medir as habilidades e as competências necessárias para a inserção no mercado de trabalho. 

Assim, para objetivar a implantação dessa política educacional, foram produzidos os 

principais documentos responsáveis pela reestruturação do sistema educacional brasileiro, a 

partir da década de 1990, ou seja, da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) n. 9394, de 20 de dezembro 1996. Na sequência, vieram os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e as Orientações Curriculares dos sistemas estaduais e 

municipais. Vale ressaltar que, majoritariamente, nesses documentos as discussões 

envolvendo os profissionais da educação e a sociedade civil organizada foram 

desconsideradas e os documentos aprovados atenderam aos interesses hegemônicos que 

requerem uma educação para os pobres, mas ofertada com pequenas doses de conhecimento, 

ou seja, apenas o necessário para atender às demandas do sistema capitalista. Para melhor 

compreender esses documentos – PCNs e OCs de Mato Grosso – fazemos, a seguir, um 

estudo de cada um, com o intuito de evidenciar contradições, possibilidades e desafios. Estes 

últimos principalmente em relação às contribuições que os documentos possam oferecer e que 

sejam capazes de direcionar os professores a organizarem o ensino e propiciarem às crianças a 

apropriação do conhecimento teórico. 

 

 

1.2 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

 

Inicialmente, faz-se necessário destacar que os PCNs fazem parte dos desdobramentos 

do Plano Decenal de Educação para todos, de 1993 e mostram a influência dos organismos 

internacionais na política educacional brasileira. Esse aspecto fica evidenciado na Introdução 



29 

 

aos Parâmetros Curriculares, uma vez que o documento traz, praticamente, a mesma redação 

apresentada no Plano elaborado a partir das diretrizes dos organismos internacionais: 

 

O Brasil tem participado de eventos importantes, como a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, convocada pela 

Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial, em que se comprometeu a desenvolver 

propostas na direção de „tornar universal a educação fundamental e ampliar as 

oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos‟. (BRASIL, 1998, p. 

19) 

 

Seguindo essa mesma perspectiva também na introdução, o documento faz referência 

à Declaração de Nova Déli, assinada pelos nove países em desenvolvimento de maior 

contingente populacional do mundo e, como assinalamos anteriormente, que possuíam baixa 

produtividade no sistema educacional. Vale ressaltar que a grande preocupação dessa 

declaração era reafirmar os objetivos propostos pela Conferência de Jomtien e pela 

Declaração de Educação para Todos, pois “reconhece a educação como instrumento 

proeminente da promoção dos valores humanos universais, da qualidade dos recursos 

humanos e do respeito pela diversidade cultural” (BRASIL, 1998, p. 18). Importante destacar, 

nessa afirmação dos PCNs, que não se faz referência ao conhecimento, produto histórico da 

humanidade, o que nos leva a pensar que a formação para o mercado de trabalho, em acordo 

com as novas exigências do capitalismo e propagada por organismos internacionais, clama 

por mudanças na educação, mas não para promover a emancipação intelectual, e sim para o 

enquadramento do sujeito na sociedade da informação, algo em que muitos países em 

desenvolvimento têm se mostrado ineficientes.  

 

[...] a focalização de políticas é o contraponto político, econômico, fiscal e 

ideológico às políticas sociais universais implementadas, seja pelos Estados centrais 

ou periféricos, e justificadas como políticas que caminham na direção da superação 

do que consideram um Estado em crise, ineficiente e não flexível às exigências do 

mundo moderno e globalizado. (DEITOS, 2005, p. 178) 

 

Assim, pelo menos três aspectos chamam nossa atenção na proposta educacional para 

os países em desenvolvimento. Em primeiro lugar, a questão da universalização do acesso à 

escola, que levou a uma corrida contra o tempo para que todas as crianças de sete a catorze 

anos estivessem matriculadas. Esse acesso ocorreu, principalmente, por parte de parcela 

significativa dos filhos da classe trabalhadora, que estavam alijados da educação escolar. 

Porém, essa população que ingressa na escola tem recebido uma educação que contribui 

pouco para a emancipação humana, uma vez que 
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[a] escola que sobrou para os pobres, caracterizada por suas missões assistencial e 

acolhedora (incluídas na expressão educação inclusiva), transforma-se em uma 

caricatura de inclusão social. As políticas de universalização do acesso acabam em 

prejuízo da qualidade do ensino, pois, enquanto se apregoam índices de acesso à 

escola, agravam-se as desigualdades sociais do acesso ao saber, inclusive dentro da 

escola, devido ao impacto dos fatores intraescolares na aprendizagem. Ocorre uma 

inversão das funções da escola: o direito ao conhecimento e à aprendizagem é 

substituído pelas aprendizagens mínimas para a sobrevivência. (LIBÂNEO, 2012a, 

p. 23) 

 

Libâneo (2012a, p. 23) afirma, ainda, que essa perspectiva de educação está 

relacionada com os baixos salários e com a formação dos professores, pois em uma “escola 

que requer apenas necessidades mínimas de aprendizagem, basta um professor que apreenda 

um kit de técnicas de sobrevivência docente”. Esse aspecto da política educacional tem 

influenciado, sobremaneira, a prática pedagógica dos professores, principalmente os formados 

em pedagogia e que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como analisamos no 

Capítulo 3. 

Saviani (1994, p. 9) também explicita a situação de atendimento ao histórico anseio da 

classe trabalhadora de acesso à educação: 

 

A sociedade capitalista é baseada na propriedade privada dos meios de produção. Se 

os meios de produção são propriedade privada, isto significa que são exclusivos da 

classe dominante, da burguesia, dos capitalistas. Se o saber é força produtiva deve 

ser propriedade privada da burguesia. Na medida em que o saber se generaliza e é 

apropriado por todos, então os trabalhadores passam a ser proprietários de meios de 

produção. Mas é da essência da sociedade capitalista que o trabalhador só detenha a 

força de trabalho. Aí está a contradição que se insere na essência do capitalismo: o 

trabalhador não pode ter meio de produção, não pode deter o saber, mas, sem o 

saber, ele também não pode produzir, porque para transformar a matéria precisa 

dominar algum tipo de saber. Sim, é preciso, mas „em doses homeopáticas‟, 

apenas aquele mínimo para poder operar a produção. É difícil fixar limite, daí por 

que a escola entra nesse processo contraditório: ela é reivindicada pelas massas 

trabalhadoras, mas as camadas dominantes relutam em expandi-la. (grifo nosso) 

 

Assim, a universalização da educação básica, no Brasil, esteve muito mais voltada aos 

interesses do capital, em atendimento à política neoliberal de formação de mão de obra do que 

propriamente ligada à emancipação humana. 

O segundo está relacionado à clara intenção de preparar os jovens para o mercado de 

trabalho. Esse aspecto se evidencia no documento ao propor uma educação que garanta a 

qualidade dos recursos humanos. Um recente documento do BM é esclarecedor quanto a essa 

atribuição da educação nas nações em desenvolvimento: 

 

A nova estratégia centra-se na aprendizagem por uma simples razão: o crescimento, 

desenvolvimento e redução da pobreza dependem dos conhecimentos e qualificações 
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que as pessoas adquirem, não no número de anos que passaram sentados numa sala 

de aula. No nível pessoal, embora um diploma possa abrir as portas para um 

emprego, são as competências do trabalhador que determinam a sua produtividade e 

capacidade para se adaptar a novas tecnologias e oportunidades. Conhecimento e 

qualificações contribuem também para que um indivíduo possa ter uma família 

saudável e instruída, e participe na vida cívica. (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 3) 

 

Aspecto interessante está presente no fato de o BM relacionar o crescimento, o 

desenvolvimento e a redução da pobreza a uma estratégia centrada na aprendizagem, mas 

afirmar que são as competências do trabalhador que determinam a sua produtividade e a 

capacidade para se adaptar a novas tecnologias. Nesse sentido, fica claro seu posicionamento 

em favor da formação mínima para o mercado de trabalho. Além disso, é evidente a 

preocupação com a governabilidade no mundo pós-crise, pois os conhecimentos e as 

qualificações contribuem para uma família saudável e instruída e que possa participar da vida 

cívica, leia-se participar da vida política da nação com “civilidade”. Nesse sentido, nos parece 

que a educação estaria a serviço da disciplina, como propõe Foucault (1981) ao defender a 

existência de uma tecnologia de controle que está presente no hospital, na fábrica, no exército, 

na prisão e na escola.  

Libâneo (2012a), ao fazer uma análise das novas estratégias do BM, explica que a 

proposta mantém uma escola de conteúdos ínfimos, destinada ao trabalho e ao emprego, em 

desfavor de uma educação voltada para o desenvolvimento intelectual e de formação da 

personalidade. 

Em terceiro lugar, analisamos a proposta de educação com respeito à diversidade, 

também presente na Introdução dos PCNs. Segundo Libâneo (2012a) existem, no Brasil, duas 

proposições que permeiam as discussões sobre o assunto. Um primeiro posicionamento 

coloca as preocupações centrais no currículo, enfatizando os conhecimentos locais, o 

cotidiano dos alunos e os conhecimentos e experiências vividas pela comunidade e, em um 

segundo posicionamento, o currículo centra-se “na formação cultural e científica em 

interconexão com as práticas sociais” (LIBÂNEO, 2013, p. 65).  

Para o autor, a redução do currículo às práticas dos grupos sociais pode causar certo 

distanciamento dos conhecimentos científicos. Assim, seu posicionamento defende uma 

proposta curricular alicerçada pelo conhecimento crítico, que considera as práticas 

socioculturais, na qual a diversidade social e cultural é plenamente valorizada. Essa unidade 

entre a formação cultural e científica e as práticas interculturais “requer dos professores não 

apenas uma atitude humanista aberta à diferença, mas, principalmente, a incorporação dessa 
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relação no cerne tanto das práticas de organização da sala de aula como na própria 

metodologia de ensino” (LIBÂNEO, 2013, p. 67). 

Nessa mesma perspectiva, Saviani (2003, p. 13) propõe que o currículo e a prática dos 

professores devem ter como ponto de partida e de chegada a prática social, mas é incisivo ao 

afirmar que o trabalho educativo “é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens”. Isso significa dizer que ao pensar o currículo é importante que se valorizem as 

atividades cotidianas, mas como ponto de partida, uma vez que a escolarização deve ter como 

objetivo o domínio dos conhecimentos teóricos historicamente produzidos pela humanidade. 

É com esse entendimento que a seguir passamos a analisar as contribuições, 

contradições e desafios dos PCNs elaborados para subsidiar a elaboração do currículo de 

geografia dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

1.2.1 Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia para os anos iniciais do ensino 

fundamental 

 

Os PCNs foram organizados quando da vigência do Ensino Fundamental de oito anos, 

que vigorou no Brasil de 1971 a 2006. Nele, os elaboradores dividiram essa etapa da educação 

básica em quatro ciclos de dois anos. Neste estudo, analisamos apenas os PCNs de Geografia 

dos dois primeiros ciclos, comumente denominados, no Brasil, de anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Importante destacar que os PCNs representam um marco significativo para o ensino de 

Geografia – disciplina em foco neste estudo – nos anos iniciais, pois, legalmente, 

correspondem à materialização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 

9394/1996, que estabelece a volta da Geografia nos primeiros anos de escolarização. Isso 

porque desde a Lei n. 5.692/1971 as disciplinas de Geografia e História passaram a integrar a 

disciplina Estudos Sociais, que, juntamente com a disciplina de Educação Moral e Cívica, 

introduzida no currículo em 1961, cumpriam um papel de apoio à segurança nacional 

propagada pelo Regime Militar. Os militares e a classe conservadora no poder entendiam que, 

com a eliminação de Geografia do currículo do Ensino Fundamental, estariam evitando a 

propagação de ideais anticapitalistas que efervesciam na Geografia Europeia e Estadunidense. 

Essas ideias estavam ligadas a geógrafos como o francês Yves Lacoste, um dos precursores da 

geografia crítica francesa e que influenciou, sobremaneira, o pensamento geográfico 
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brasileiro. Para Cunha e Góes (apud MARQUES, 2008, p. 204) a intenção do Regime Militar, 

ao propor aquelas alterações no currículo do Ensino Fundamental, era 

 

[e]nquadrar o indivíduo em uma sociedade harmônica baseada no lema Deus, Pátria 

e Família, com ênfase para os papéis individuais como meio de progresso e bem-

estar de todos. Cada cidadão deveria ser cumpridor de seus deveres e, como 

consequência, merecedor de direitos. O conteúdo do Ensino Primário estava 

centrado na relação família, escola e comunidade como forma de celebrar a coesão 

social e condenar os comportamentos desviantes desse padrão. 

 

É importante entender a expressão “comportamentos desviantes desse padrão”, que 

nada mais é do que eliminar da mentalidade dos jovens brasileiros todas as possibilidades de 

pensamento que fossem de encontro à organização social, política e econômica do capitalismo 

liberal. 

Segundo Marques (2008), o casamento entre a Educação Moral e Cívica e os Estudos 

Sociais acarretou problemas para o ensino de Geografia que perduram até nossos dias, sendo 

um dos principais o ensino de Geografia a partir de Círculos Concêntricos, além da 

vinculação da disciplina ao civismo e às datas comemorativas. 

Chama a nossa atenção a apresentação dos PCNs que, ao fazer referência aos 

problemas relacionados ao ensino de Geografia, dedica boa parte do texto para se pronunciar 

teórico-metodologicamente contra a geografia tradicional e a geografia crítica. A primeira por 

se limitar ao estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas, de forma dissociada do 

espaço vivido pela sociedade e das relações contraditórias de produção e organização do 

espaço. Além disso, se apoia em uma didática cujos procedimentos desenvolviam, 

principalmente, a descrição e a memorização dos elementos que compõem as paisagens, sem 

se preocupar em fazer com que os alunos realizassem relações, analogias ou generalizações. A 

segunda por sua complexidade para os anos iniciais, pois 

 

[e]ssa perspectiva trouxe uma nova forma de se interpretar as categorias de espaço 

geográfico, território e paisagem, e influenciou, a partir dos anos 80, uma série de 

propostas curriculares voltadas para o segmento de quinta a oitava séries. Essas 

propostas, no entanto, foram centradas em questões referentes a explicações 

econômicas e a relações de trabalho que se mostraram, no geral, inadequadas para os 

alunos dessa etapa da escolaridade, devido a sua complexidade. (BRASIL, 1997, p. 

72) 

 

Essas justificativas deixam a desejar, uma vez que é praticamente impossível analisar 

e entender o espaço geográfico, ou seja, os conteúdos disciplinares de Geografia, dissociados 
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da economia, da política e das relações que delas se originam e são indispensáveis para uma 

visão de totalidade da produção do espaço. 

 

Ao criticarem a Geografia Crítica, constatamos que os autores promoveram um 

incentivo ao abandono da análise de fatores econômicos e políticos na interpretação 

da realidade espacial, o que constitui um erro, pois esses fatores são muitas vezes as 

principais determinações das formas espaciais surgidas na paisagem, bem como das 

contradições presentes em nossa realidade espacial. Ao secundarizá-los ou omiti-los, 

estaremos impedindo o aluno de obter uma visão de totalidade da sua realidade. 

(VIEIRA, 2004, p. 33) 

 

Essa proposição marcante dos PCNs quanto à impossibilidade de os estudantes se 

apropriarem dos conteúdos pelo viés da geografia crítica encobre uma tendência do 

documento, a defesa de uma proposta de ensino voltada para a geografia humanística, que têm 

seus pressupostos teórico-metodológicos ancorados na fenomenologia, com um forte apelo 

cultural. Esse fato se evidencia no documento, no qual se afirma que: 

 

Uma das características fundamentais da produção acadêmica da Geografia desta 

última década é justamente a definição de abordagens que considerem as dimensões 

subjetivas e, portanto, singulares que os homens em sociedade estabelecem com a 

natureza. Essas dimensões são socialmente elaboradas – fruto das experiências 

individuais marcadas pela cultura na qual se encontram inseridas – e resultam 

em diferentes percepções do espaço geográfico e sua construção. (BRASIL, 1997, p. 

72, grifos nossos) 

 

É importante destacar que essa parte do documento sobrevaloriza as abordagens 

subjetivas, fruto de experiências individuais na análise e interpretação das categorias da 

Geografia. Nesse sentido, poderíamos perguntar: seria possível compreender a organização do 

espaço agrário e urbano brasileiro sem considerar aspectos políticos e econômicos? Essa 

crítica acirrada à geografia crítica parece querer levar o professor a eliminar das aulas de 

Geografia elementos que proporcionem aos alunos uma reflexão acerca de outras formas de 

pensar, agir e vislumbrar possibilidades de mudança nas estruturas socioeconômicas do 

capitalismo responsáveis pela marginalização de parcela significativa da população. 

Entretanto, em outros pontos o documento traz elementos que o aproximam da 

geografia crítica, passando uma ideia diferente da que destacamos anteriormente. Mas essa 

não parece ser uma característica apenas da Geografia dos anos iniciais, pois, como assinala 

Teixeira (2008, p. 4), a elaboração do texto dos PCNs se caracterizou pelo hibridismo: 

 

A produção do texto foi já marcada por um processo de hibridação. Influências 

políticas internas e externas, as concepções da equipe de consultores que elaboraram 

o documento, tudo se misturou numa política curricular que, aparentemente 
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contraditória, era resultado da confluência de diferenças e tentativa de redação de 

um texto comum, negociado. 

 

Essa afeição pela geografia crítica se evidencia a medida que avançamos na leitura do 

documento, pois, ao discorrer sobre as características e a importância dos conhecimentos 

geográficos, apregoa que 

 

[o] espaço geográfico é historicamente produzido pelo homem enquanto 

organiza econômica e socialmente sua sociedade. A percepção espacial de cada 

indivíduo ou sociedade é também marcada por laços afetivos e referências 

socioculturais. Nessa perspectiva, a historicidade enfoca o homem como sujeito 

construtor do espaço geográfico, um homem social e cultural, situado para além e 

através da perspectiva econômica e política, que imprime seus valores no processo 

de construção de seu espaço. (BRASIL, 1997, p. 74, grifos nossos) 

 

Na sequência do documento, a marca da concepção marxista fica mais evidente, visto 

destacar que o “estudo da totalidade, isto é, da paisagem como síntese de múltiplos espaços e 

tempos deve considerar o espaço topológico – o espaço vivido e o percebido – e o espaço 

produzido economicamente como algumas das noções de espaço dentre as tantas que 

povoam o discurso da Geografia” (BRASIL, 1997, p. 74, grifo nosso). 

Essa é sem dúvida uma condição paradoxal, uma vez que na apresentação o 

documento afirma que as explicações econômicas e as relações de trabalho são inadequadas 

para os alunos do primeiro ciclo devido à sua complexidade. No entanto, se o espaço 

geográfico é historicamente produzido pelo homem enquanto organiza econômica e 

socialmente a sua sociedade, não dá para excluir o trabalho, que se constitui como a principal 

categoria dessa relação. Essa abordagem deve fazer parte do ensino de Geografia desde os 

primeiros anos de escolaridade, algo que se considera imprescindível para a apropriação 

teórica do conhecimento historicamente desenvolvido pela humanidade. 

Ideia semelhante aparece no documento ao discorrer sobre o ensino e a aprendizagem 

em Geografia no primeiro ciclo, já que, ao se referir à importância de uma observação atenta 

nas relações da sociedade com a natureza, expõe que “é possível analisar as transformações 

no espaço natural através de atividades econômicas, hábitos culturais ou questões políticas, 

expressas de diferentes maneiras no próprio meio em que os alunos estão inseridos” 

(BRASIL, 1997, p. 87). A ideia está condizente com o pensamento atualmente dominante em 

relação ao ensino de Geografia nos anos iniciais. Entretanto, mais uma vez, ele apresenta uma 

situação oposta à negação da geografia crítica que aparece em sua apresentação, inclusive de 

negação da possibilidade de análise espacial com alunos do primeiro ciclo pelo viés 

econômico e político, que, segundo o documento, seria inatingível pelas crianças. 
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Quanto ao lugar – conceito chave no desenvolvimento deste estudo – como proposta 

para o ensino de Geografia, no texto referente ao primeiro ciclo existem várias referências. 

Em diversos pontos, fica evidenciada a necessidade de o professor considerar o espaço de 

vivência dos alunos, ou seja, que o professor conheça as ideias dos alunos sobre o lugar onde 

vivem, outros lugares e a relação entre eles. 

Nesse sentido, os estudos de Cavalcanti (2011) defendem que a dialética na análise 

espacial é imprescindível no ensino de Geografia, pois a significação dos conteúdos 

geográficos para os alunos devem ter ligação direta com os conteúdos trabalhados em sala de 

aula e com seu cotidiano, ou seja, com o imediato, com a realidade experimentada, mas, por 

outro lado, é imprescindível a abordagem da realidade mais ampla, compreendendo o local e 

o global dialeticamente. Essa relação estabelecida pela autora não fica clara no documento. 

Ao fazer referência à cartografia no primeiro ciclo, o documento também faz 

referência ao lugar: 

 

O trabalho com a construção da linguagem cartográfica, por sua vez, deve ser 

realizado considerando os referenciais que os alunos já utilizam para se localizar e 

orientar no espaço. A partir de situações nas quais compartilhem e explicitem seus 

conhecimentos, o professor pode criar outras nas quais possam esquematizar e 

ampliar suas ideias de distância, direção e orientação. (BRASIL, 1997, p. 88) 

 

Importante destacar que, embora o documento enfatize a representação do espaço 

vivido pelas crianças, bem como das coisas que elas conhecem, chama a atenção para o fato 

de que cabe ao professor esquematizar e ampliar suas ideias de distância, direção e orientação. 

Entretanto, embora o documento faça essas considerações relacionadas à ampliação do 

horizonte espacial, não faz referência à necessidade de o professor mediar, nesse processo, a 

construção das noções dos conceitos geográficos, que, segundo Vygotsky (2001) e Davydov 

(1988), devem fazer parte do ensino desde os primeiros anos de escolaridade. 

Para finalizar o texto referente ao ensino e à aprendizagem em geografia no primeiro 

ciclo, o documento apresenta o estudo do meio como estratégia metodológica para os 

professores: 

 

O estudo do meio, o trabalho com imagens e a representação dos lugares são 

recursos didáticos interessantes pelos quais os alunos poderão construir e 

reconstruir, de maneira cada vez mais ampla e estruturada, as imagens e as 

percepções que têm da paisagem local, conscientizando-se de seus vínculos afetivos 

e de identidade com o lugar no qual se encontram inseridos. (BRASIL, 1997, p. 88) 
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Nesse ponto, novamente o documento deixa de incluir a relação dialética que 

consideramos indispensável à análise socioespacial. Essa consideração é uma observação 

importante, pois, conforme Carlos (2007, p. 14), “significa dizer que no lugar se vive se 

realiza o cotidiano e é aí que ganha expressão o mundial. O mundial que existe no local, 

redefine seu conteúdo, sem, todavia anularem-se as particularidades”. 

Assim, é imprescindível que o professor, ao organizar o ensino, considere as 

particularidades do lugar, sendo esta uma das condições de aprendizagem das crianças, mas, 

por outro lado, é necessário que se estabeleçam relações entre o local e o global, uma vez que, 

com expressa Carlos (2007, p. 30), “se a localização concreta do lugar lhe dá materialidade 

específica, sua existência pontual não exclui o mundial”. 

Para o segundo ciclo, os PCNs estabelecem que os alunos se apropriem dos 

conhecimentos relativos ao campo e à cidade: 

 

No segundo ciclo, o estudo da Geografia deve abordar principalmente as diferentes 

relações entre as cidades e o campo em suas dimensões sociais, culturais e 

ambientais e considerando o papel do trabalho, das tecnologias, da informação, da 

comunicação e do transporte. O objetivo central é que os alunos construam 

conhecimentos a respeito das categorias de paisagem urbana e paisagem rural, como 

foram constituídas ao longo do tempo e ainda o são, e como sintetizam múltiplos 

espaços geográficos. (BRASIL, 1997, p. 93) 

 

O documento critica o tratamento dispensado pela geografia tradicional ao ensino do 

campo e da cidade, principalmente pelo fato de apenas estudar suas características de forma 

descritiva e isolada, negar a interdependência e enfocar quase que exclusivamente seus 

aspectos econômicos. 

Embora estabeleça como objetivo central que as crianças se apropriem do processo de 

constituição das paisagens urbanas e rurais ao longo do tempo, não faz referência às 

desigualdades que se constituíram e que podem ser analisadas a partir dos conceitos da 

Geografia, principalmente paisagem, lugar, espaço e território. 

Diante do exposto, entendemos que, em última instância, no interior das unidades 

escolares, cabe aos professores a reflexão sobre “o que”, “como” e “para quem” ensinar. Isso 

significa repensar o currículo coletivamente e se posicionar criticamente em relação às 

propostas oficiais. Nesse sentido, o currículo é constructo das decisões políticas que envolvem 

a comunidade escolar, nas quais se devem considerar os aspectos que possam contribuir para 

atingir os objetivos e as metas estabelecidas e refutar àqueles que de alguma forma possam 

prejudicar a emancipação humana por intermédio da educação de qualidade para todos. 
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Pensar de outra forma seria negar o caráter político das decisões e o jogo de interesses 

presente na sociedade e que influenciam sobremaneira a atuação do Estado. 

Na sequência propomos uma análise das OCs/MT, também tendo como referencial as 

contradições, as contribuições e os desafios que essa proposta apresenta para a educação do 

estado. 

 

 

1.3 ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

 

A lei n. 11.274, de 2006, alterou o art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) n. 9394/1996, já mencionado no item anterior, que passou a vigorar com a 

seguinte redação: “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 06 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão [...]” (BRASIL, 2006b, p. 1). Isso significa dizer que o I (1ª e 2ª série) e o II (3ª e 

4ª séries) ciclos propostos pelos PCNs foram ampliados para cinco anos. 

No estado de Mato Grosso existe uma particularidade em relação ao Ensino 

Fundamental, pois desde a aprovação da Resolução n. 262, de 2002, do Conselho Estadual de 

Educação do Mato Grosso (CEE/MT), o Ensino Fundamental é de nove anos e organizado em 

três ciclos:  

 

Cada um deles com duração de três anos, organizados em fases anuais, 

correspondentes às seguintes temporalidades da formação humana: 1º ciclo: 

infância (entre 6 e 9 anos de idade); 2º ciclo: pré-adolescência (entre 9 e 12 anos de 

idade); 3º ciclo: adolescência (entre 12 e 15 anos de idade). (MATO GROSSO, 

2002, p. 2) 

 

Dessa forma, quando nos referirmos ao I ciclo estaremos tratando dos três primeiros 

anos do Ensino Fundamental, ou seja, 1º, 2º e 3º anos; ao II ciclo, do 4º, 5º e 6º anos; e ao III 

ciclo, do 7º, 8º e 9º ano. Vale ressaltar que essa forma de organização visa romper, em teoria e 

principalmente, com o problema da ruptura que ocorre na passagem dos anos iniciais para os 

anos finais do Ensino Fundamental, ou seja, do 5º para o 6º ano. 

Outro aspecto que diferencia os PCNs das Orientações Curriculares de Mato Grosso 

diz respeito ao fato de que o primeiro está organizado por áreas e disciplinas e o segundo por 

área de conhecimento no I e II ciclos. Essa tem sido uma tentativa de auxiliar as escolas no 
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desenvolvimento de propostas curriculares interdisciplinares. Assim, a área de ciências 

humanas é composta por três disciplinas integradas: Geografia, História e Educação 

Religiosa, enquanto nos PCNs isso deixa de ocorrer. 

Esta forma de organização das OCs por área de conhecimento vai ao encontro da 

proposta metodológica de inter e transdisciplinaridade que permeou a elaboração do caderno 

sobre as questões conceituais e teórico-metodológicas que teoricamente norteiam as práticas 

pedagógicas em toda a Educação Básica da rede estadual de ensino do estado de Mato 

Grosso. Esse caderno e suas concepções serviram de suporte para o trabalho dos consultores 

que elaboraram o texto preliminar nas diferentes áreas de conhecimento. 

Assim como em relação aos PCNs, muitos professores da rede estadual de ensino 

criticam as OCs de Mato Grosso por entenderem que o período para estudo, análise e 

contribuições foi muito reduzido. Por outro lado, a Secretaria Estadual de Educação afirma 

que se tratou de uma proposta elaborada seguindo pressupostos democráticos: 

 

A coordenação das ações referentes ao diálogo dos profissionais com o texto 

preliminar, mediante apresentação de sugestões, realizou-se pela Superintendência 

de Educação Básica - SUEB, e pelos consultores das diversas áreas do 

conhecimento. A consolidação das orientações aconteceu em parceria entre 

Superintendência da Educação Básica, Superintendência da Diversidade, 

Superintendência de Formação e Superintendência de Gestão, por meio das 

assessorias pedagógicas, dos Centros de Formação e Atualização dos Professores - 

CEFAPROS-MT, e, nas escolas, através do Projeto Sala de Educador. (MATO 

GROSSO, 2012b, p. 10) 

 

Assim, mesmo que sujeito a revisões e a outras interpretações, o documento foi fruto 

do debate envolvendo as Superintendências que compõem a Seduc, Assessorias pedagógicas, 

Cefapros e, principalmente, a participação dos professores que atuam na rede pública estadual 

de Mato Grosso. No entanto, a contribuição das escolas e dos professores da rede para a 

redação final do documento, pelo menos na área de ciências humanas, foi pouco significativa, 

prevalecendo, muitas vezes, a ideia dos consultores dos departamentos de Geografia e 

História da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Na realidade, a pouca 

contribuição dos professores para a redação final do documento pode ser creditada a dois 

fatores: um relacionado ao pouco tempo disponível para estudo por parte dos professores e 

outro pela dificuldade de eles entenderem a proposta e detectarem incongruências teóricas e 

metodológicas no documento. Aspecto que pode repercutir negativamente na prática 

pedagógica do professor. 
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Em relação à concepção filosófica, os PCNs, conforme análise anterior, se afastam da 

concepção materialista dialética do pensamento geográfico em favor da geografia humanística 

e cultural. Isso não ocorre nas OCs, pois elas explicitam que 

 

[o]s estudos na Área de Ciências Humanas buscam fundamentação na concepção do 

método histórico-dialético com o entendimento de que o conhecimento é construído 

sócio-historicamente na relação entre homens e destes com o contexto social, 

político, econômico, cultural, natural e tecnológico em constante processo de 

transformações, e que envolve diretamente o cotidiano dos professores e estudantes. 

(MATO GROSSO, 2012a, p. 9) 

 

Entretanto, no desenvolvimento do texto das OCs, em vários pontos estão presentes 

aspectos da corrente humanística, semelhante aos propostos no documento dos PCNs. 

Assim, embora as OCs anunciem a concepção do materialismo histórico-dialético, o 

documento das ciências humanas, mais especificamente do ensino de Geografia, apresenta 

múltiplas abordagens teóricas. Esse descompasso entre o caderno das concepções teórico-

metodológicas e o das áreas de conhecimento pode ser creditado às divergências de 

concepções teóricas e metodológicas entre a consultora que elaborou o caderno preliminar das 

concepções e os consultores que trabalharam na elaboração do documento nas áreas de 

conhecimento e nas disciplinas. 

Outra possibilidade de explicação desse descompasso foi a de que uma parcela 

significativa dos envolvidos na elaboração e discussão tenha sido influenciada pelos PCNs. 

Isso justificaria a forte presença da geografia humanística e cultural, como nos referimos 

anteriormente. Além disso, existem, no caderno das concepções teórico-metodológicas, 

contradições que podem ter influenciado a elaboração das áreas de conhecimento das ciências 

humanas. Exemplo disso tem sido a presença de autores como Gramsci e Dewey na 

fundamentação teórica das OCs. 

Com efeito, o documento traz Gramsci para justificar os desafios a serem enfrentados 

na proposição de Orientações Curriculares para a Educação Básica e enfatiza que a base da 

OCs se assenta na ideia de trabalho como princípio educativo: 

 

A possibilidade de múltiplas formas de organização na educação para os 

adolescentes e jovens é reconhecida por Gramsci, o intelectual que formulou a 

concepção de escola única, ao apontar a necessidade de construir progressivamente a 

autonomia intelectual e ética nessas fases da formação humana. Afirma o autor que a 

escola para adolescentes e jovens não é antidemocrática pelo conteúdo que oferece, 

mas por oferecer diferentes propostas com diferentes qualidades, conforme se 

destinem aos trabalhadores intelectuais ou operacionais. (MATO GROSSO, 2010, p. 

18) 
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Os estudos de Gramsci (2001) mostram que o sistema educacional se assenta sobre 

uma dualidade, ou seja, uma escola para os pobres de caráter técnico/profissional e outra para 

os ricos, que propõe uma formação humanista/intelectual. 

Para Gramsci, o conceito de única está assentado na ideia de uma escola igual para 

todos independentemente da classe social. Assim, a escola deve ser responsável pela 

formação da consciência da classe trabalhadora, a fim de ser a promotora de rupturas com as 

injustiças presentes no modo de produção capitalista. Nessa perspectiva, seguindo os 

pressupostos do materialismo histórico-dialético ao estabelecer os fundamentos do 

pensamento e da educação, o caderno afirma que: 

 

Na contramão do mecanicismo, do positivismo, está a abordagem dialética, 

ancorada na filosofia da práxis, na ciência como teoria e método de compreensão da 

contradição existente em todos os fenômenos e coisas. É a produção do 

conhecimento como práxis, que se traduz na reflexão e na teorização da prática, 

movimento histórico no qual o sujeito descobre a natureza, transformando-a e 

realizando a sua humanização. (MATO GROSSO, 2010, p. 49-50) 

 

Ao propor o rompimento com as formas tradicionais de ensino e aprendizagem, 

defende que a “viabilização de uma educação estruturada em ciclos de formação implica na 

existência de educadores identificados com as teorias que fundamentam a formação do ser 

humano como sujeito histórico” (MATO GROSSO, 2010, p. 49-50). Nesse aspecto, se 

aproxima da teoria de ensino desenvolvimental de Davydov, na qual o ensino deve 

proporcionar às crianças a apropriação do conhecimento teórico historicamente produzido 

pela humanidade. 

Diferentemente desse entendimento, as ideias de Dewey também aparecem no caderno 

das concepções como proposta teórico-metodológica para o desenvolvimento das áreas do 

conhecimento, principalmente ao defender a importância dos conhecimentos cotidianos no 

processo de ensino e aprendizagem: 

 

Na vertente liberal, encontramos, nas contribuições de John Dewey, elementos 

progressistas de surpreendente atualidade para formação dos educadores. [...]. Na 

questão das fontes do conhecimento, o autor considera que uma das etapas da 

aprendizagem manifesta-se na familiaridade e no trato daquilo que as crianças “[...] 

já trazem consigo, [...]”. (MATO GROSSO, 2010, p. 51) 

 

Nesse sentido, enquanto Gramsci propõe uma escola para o desenvolvimento do 

sentimento de classe, a partir da formação intelectual da classe trabalhadora, Dewey propõe 

uma educação para a redução da pobreza pela possibilidade de acesso ao mercado de trabalho. 

Assim, vê a educação escolar como um “processo de reconstrução e reorganização da 
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experiência, pelo qual percebemos mais agudamente o sentido, e com isso nos habilitamos a 

melhor dirigir o curso de nossas experiências futuras” (DEWEY, 1978, p. 17). 

Portanto, torna-se difícil pensar no trabalho como princípio educativo tendo como 

referência metodológica a escola nova, principalmente por esta ser apolítica, valorizar muito 

pouco os conteúdos tradicionais e deixar os alunos responsáveis por seu destino. Além disso, 

sobrevaloriza sua espontaneidade. Nessa perspectiva, Duarte (1998, p. 4) faz uma leitura da 

escola nova afirmando que 

 

[o] que nos parece mais importante a destacar aqui é o fato de que, paradoxalmente, 

a Escola Nova, ainda que tenha se concentrado em sua análise da educação nos 

aspectos intra-escolares, secundarizando a inserção da educação na luta política no 

sentido amplo do termo, acabou por esvaziar a própria essência do trabalho 

educativo, transformando o processo de ensino-aprendizagem em algo desprovido 

de conteúdo.  
 

Assim, há uma aproximação das OCs de ciências humanas com os PCNs, no sentido 

do seu ecletismo e, se tomarmos a teoria histórico-cultural como referência, de afastamento do 

pensamento teórico. Outro aspecto que aproxima os documentos também se evidencia na 

escolha dos conceitos de geografia para serem desenvolvidos nos anos iniciais. Nesse aspecto, 

os dois documentos privilegiam os conceitos de espaço, lugar, paisagem e território. Além 

disso, ambas as orientações anunciam o lugar como referencial para o ensino de Geografia. 

Essa proposta de ensino que toma o lugar com referencial teórico estabelece que o professor, 

ao organizar o ensino, deve partir dos locais de vivência. Com isso, o documento indica criar 

situações de ensino e aprendizagem “para que o estudante construa o conceito de lugar como 

uma categoria da Geografia. Tal conceito „lugar‟ é definido como uma porção do espaço com 

a qual os seres humanos estabelecem elos afetivos” (MATO GROSSO, 2012a, p. 12). Além 

disso, afirma que o desenvolvimento da noção de espaço e paisagem se relaciona ao de lugar. 

Assim, define espaço a partir das referências pessoais, ou seja: 

 

Os espaços com os quais as pessoas têm vínculos mais afetivos e subjetivos, que são 

racionais e objetivos: uma praça onde se brinca, a janela de onde se vê a rua, o alto 

de uma colina de onde se avista a cidade [...]” e paisagem como uma marca que 

“expressa uma civilização, mas também é uma matriz porque participa dos 

esquemas de percepção, de concepção e de ação que simbolizam a relação de uma 

sociedade com o espaço físico e social”. (MATO GROSSO, 2012a, p. 12) 

 

Quanto ao fato de se utilizar o lugar como referencial para o ensino de Geografia, as 

OCs seguem o que vem sendo discutido nas produções acadêmicas, tanto no Brasil quanto em 

vários outros países. Porém, ao definir lugar e, por extensão, espaço e paisagem, se afastam da 
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opção pelo materialismo dialético e, mais especificamente, da geografia crítica, que se 

fundamenta nessa corrente filosófica. Esse posicionamento se evidencia pelo alto grau de 

subjetividade presente na definição das categorias da geografia. Embora apareçam na 

bibliografia trabalhos como os de Carlos (1999) e Cavalcanti (1998), o documento não faz 

referência aos cuidados que os professores devem ter ao planejar o ensino a partir do lugar de 

vivência, pois corremos o risco de cair no pragmatismo e na hierarquização do conhecimento 

com uma ideia que se confunde com a perspectiva crítica e com a formação de conceitos 

teóricos. 

Para a perspectiva pragmática, os estudos podem não passar dos conhecimentos 

cotidianos, ou seja, ficam ancorados na experiência, e não nos conhecimentos científicos, 

sendo realizados sem estabelecer relações entre as diferentes escalas geográficas, como se a 

explicação para os fenômenos fosse encontrada no interior dessas escalas: 

 

São os Círculos Concêntricos, que se sucedem numa sequência linear, do mais 

simples e próximo ao mais distante. Na realidade, esse procedimento constitui mais 

um problema do que uma solução, pois o mundo é extremamente complexo e, em 

sua dinamicidade, não acolhe os sujeitos em círculos que se ampliam 

sucessivamente do mais próximo para o mais distante. (CALLAI, 2005, p. 230) 

 

Isso pode ser observado nas OCs, nas quais se afirma que: “a noção de „lugar‟ 

desenvolve-se na criança a partir das experiências proporcionadas nos lugares de vivência e 

das comparações estabelecidas com outros lugares [...]” (MATO GROSSO, 2012a, p. 13). O 

fato de comparar lugares significa pouco para que os alunos percebam a relação dialética 

entre o local e o global. Isso se essa comparação não ultrapassar a percepção empírica da 

realidade. 

Assim, pouco se evidencia, no documento, a intenção de não tratar as escalas 

geográficas de forma hierarquizada e muito menos de os estudos geográficos se traduzirem 

em estudos da prática pela prática. Para Couto (2009), essa relação dialética entre o local e o 

global em uma perspectiva de compreensão da totalidade do mundo é imprescindível no 

ensino de Geografia, pois, além de colocar as crianças em condições de se enxergarem no 

mundo, permite as utopias de transformação da sociedade: 

 

O lugar pode revelar-se como arma para a construção de outras formas de viver. As 

práticas espaciais e os saberes correspondentes se realizam neste contexto de 

produção capitalista do espaço, ora se conformando, ora reagindo a ele, mas de 

qualquer forma vivenciando todas as tensões postas por este projeto de sociedade. 

(idem, p. 13) 
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O autor afirma que, ao se organizar o ensino a partir do lugar, é preciso considerar os 

elementos constitutivos do modo de produção capitalista. Nesse cenário, os conceitos 

cotidianos e a experiência ganham importância como ponto de partida, ou seja, como base 

para a compreensão da totalidade, algo que se processa com o domínio do conhecimento 

produzido historicamente pela humanidade. Apenas desse modo os conceitos geográficos 

passam a fazer sentido para os alunos. 

Para Cavalcanti (2011, p. 197), o lugar, entendido em uma perspectiva dialética e 

histórico-crítica, possibilita a significação dos conteúdos e, assim, a compressão da realidade 

mais ampla, pois no confronto dos conteúdos de sala de aula com o lugar de vivência “é 

possível encontrar elementos da realidade mais ampla, na compreensão de que nele tem-se a 

manifestação do global” (CAVALCANTI, 2011, p. 197). 

O lugar aparece também no ensino de cartografia, pois ao tratar dessa temática as OCs 

tomam como ponto de partida o mundo vivido, ou seja, as experiências que as crianças de seis 

anos trazem do cotidiano. Além disso, defendem a ideia de que o desenvolvimento da noção 

de espaço é construído por ações corporais da criança, a partir de ações concretas, envolvendo 

nesse desenvolvimento, gradativamente, viver, perceber, conceber e representar o espaço. 

Nesse sentido, o lugar assume um papel relevante, visto que 

 

[a] vivência do espaço permite sua percepção e assimilação através da observação, 

de modo que a criança de seis a oito anos socializa suas percepções ao descrever 

trajetos que percorre de sua casa a outros locais e que frequenta continuamente, 

identificando elementos paisagísticos, construções, ruas, praças e outros. (MATO 

GROSSO, 2012a, p. 13) 

 

Para o II ciclo, as OCs explicam ser possível trabalhar com noções de conceitos 

científicos, uma vez que na pré-adolescência espera-se que o aluno esteja em condições de 

refletir “[...] sobre situações, temas, problemas e objetos de estudo que transcendam seu 

cotidiano imediato, por meio da comparação entre diferentes tempos históricos e espaços 

geográficos materializados em paisagens, lugares, regiões e territórios”. (MATO GROSSO, 

2012a, p. 22, grifos nossos). 

Dois aspectos chamam nossa atenção nessa afirmação do documento, o primeiro deles 

a respeito da possibilidade de transcender o cotidiano imediato apenas no II ciclo, ou seja, a 

partir do quarto ano. Essa afirmação reforça nossa ideia de que as OCs não superaram a lógica 

dos esquemas de círculos concêntricos, em que a explicação para os acontecimentos pode ser 

encontrada no limite das escalas geográficas, como já referendamos anteriormente. Portanto, 

os estudos se sucedem da escala menor para a maior e do local para o global, sem se 
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estabelecer uma relação dialética entre essas escalas. O segundo relaciona-se à formação das 

noções dos conceitos científicos, que apenas deve ocorrer no II ciclo de acordo com o 

documento. Ressaltamos que há uma reafirmação desse pensamento mais adiante, ao se 

estabelecer que no I ciclo não sejam ensinados os pontos cardeais, já que “um sistema de 

coordenadas vertical e horizontal corresponde ao ponto de chegada da construção psicológica 

do espaço euclidiano e somente é atingida, geralmente, pelas crianças entre 09 e 11 anos de 

idade” (MATO GROSSO, 2012a, p. 24). 

Essa afirmação do documento significa dizer que nos três primeiros anos de 

escolaridade a criança é capaz de desenvolver apenas o conhecimento empírico. Para contra-

argumentar, pode-se considerar o pensamento de Vygotsky, cujos estudos mostram que, 

embora a criança só consiga pensar por conceitos a partir dos doze anos, aproximadamente, as 

fases anteriores são imprescindíveis ao processo, principalmente o pensamento por complexo, 

entre eles os pseudoconceitos, “que servem como elo entre o pensamento por complexo e o 

pensamento por conceito” (VYGOTSKY, 2001, p. 198). 

Assim, é possível que o professor medeie as noções de conceitos desde os primeiros 

anos de escolaridade, afinal, os conceitos científicos estão presentes nas propostas curriculares 

a serem desenvolvidas com os educandos. O próprio documento traz, no quadro das 

capacidades a serem desenvolvidas no primeiro ciclo, a construção “de noções sobre o con-

ceito de paisagem e lugar como elementos constituintes da identidade cultural (local e 

regional)” (MATO GROSSO, 2010, p. 20). 

Nesse sentido, Davydov (1988) considera negativo o fato de a escola apoiar-se 

exclusivamente em imagens cotidianas concretas. Para o autor (idem, p. 110), “uma criança 

de sete anos sai do mundo das imagens para ingressar paulatinamente no mundo das 

abstrações no mundo dos conceitos”. Isso não quer dizer que o autor desvalorize as imagens 

concretas, uma vez que essa desvalorização influenciaria de forma negativa o 

desenvolvimento mental. Entretanto, afirma que: 

 

É importante utilizar no processo de ensino a experiência concreta cotidiana dos 

escolares menores, posto que sobre sua base surgem as abstrações [...]. Precisamente 

no período em que a criança vive de imagens e impressões concretas, há que 

sistematizar, generalizar sua experiência sensorial e sobre essa base formar os 

primeiros conceitos [...]. (idem, p. 111) 

 

A formação de conceito com crianças dessa faixa etária é plenamente possível, visto 

que, para o autor (idem, p. 111), na prática escolar de massa “há muito tempo se esforçam por 

utilizar a experiência sensorial cotidiana das crianças na formação de conceitos empíricos”. 
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Desse modo, o autor defende a utilização da experiência de vida da criança pela via da 

“reestruturação qualitativa” de uma forma nova para o aluno, “o conhecimento científico 

teórico”. Essa meta da reestruturação qualitativa não tem sido verificada no trabalho docente 

com estudantes menores, o que pode ser resultado do desenvolvimento “do pensamento 

empírico na psicologia pedagógica e na didática do ensino primário”. (DAVYDOV, 1988, p. 

111). 

Em outro estudo, Davydov (1982) explica que o acerto na solução de problemas pelas 

crianças depende das condições concretas e da possibilidade de expressá-las e representá-las 

graficamente. Assim, para o referido autor o professor sabe que quando o estudante não pode 

resolver um problema sozinho é preciso aproximá-lo da experiência da criança e, portanto, o 

êxito da solução estará garantido. 

Nesse sentido, nos pressupostos da teoria histórico-cultural, mesmo que as crianças 

nessa fase ainda não sejam capazes de pensar por conceitos, os signos – as palavras – vão se 

incorporando a seu vocabulário, sendo plenamente possível relacionar as palavras de uso 

cotidiano das crianças com conceitos científicos. Dessa forma, noções cotidianas ou empíricas 

– como frente, atrás e lado – podem ir se reestruturando qualitativamente em direção aos 

conceitos de norte, sul, leste e oeste. Por isso, as crianças, desde os primeiros anos de 

escolaridade, podem construir noções de localização e orientação por meio dos pontos 

cardeais. Nesse sentido, “o movimento que leva da percepção ao conceito é equivalente à 

transição do concreto e sensorial ao abstrato, imaginável” (idem, p. 26). 

É imprescindível que na alfabetização o professor, ao organizar o ensino, priorize a 

formação dos conceitos geográficos pelas crianças, sempre observando, nesse processo, “a 

relação entre o desenvolvimento cognitivo e a vivência dos educandos para que, por meio da 

aprendizagem escolar, a criança possa entrecruzar suas experiências imediatas com os 

conhecimentos científicos e atribuir significados ao real” (BOGO, 2010, p. 7). Pela leitura que 

fazemos do pensamento de Vygotsky, o fato de o ser humano somente conseguir pensar por 

conceito a partir da adolescência não significa que essa construção não tenha ocorrido desde 

os primeiros anos de escolaridade. Além disso, Davydov afirma que se o ensino ocorrer pela 

via do pensamento empírico desde o início da escolarização também ocorrerá quando chegar a 

fase de pensar por conceitos geográficos. 

Em outro ponto, o documento das OCs demonstra uma aproximação com a teoria 

histórico crítica, pois rejeita a neutralidade da representação do espaço e elege a alfabetização 

cartográfica como um dos elementos de formação da consciência social, política e econômica. 

Isso é possível se tivermos como referência que “os estágios de desenvolvimento das crianças 
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são determinados pelo desenvolvimento social e histórico” (HEDEGAARD, 2002, p. 225), e 

não exclusivamente pela faixa etária em que se encontram as crianças. Portanto, o professor, 

ao criar as condições em sala de aula, propiciaria ao aluno a apropriação de conceitos 

cartográficos. Com isso, podemos dizer que um caminho para a construção do pensamento 

teórico seria “[...] trabalhar com a zona de desenvolvimento proximal
4
 em sala de aula [...]”, e 

isso “[...] implica que o professor esteja consciente do estágio de desenvolvimento das 

crianças e seja capaz de planejar mudanças qualitativas no ensino em direção à determinada 

meta” (HEDEGAARD, 2002, p. 224). Isso implica em uma organização do ensino que 

possibilite ao aluno ir além da importante, mas insuficiente memorização que tem 

caracterizado o ensino meramente empírico. Para Davydov (1988), se elevados a um 

satisfatório nível de consciência, controle e abstração, os alunos podem reconhecer e utilizar 

em outras situações o conhecimento aprendido. 

Entendemos, então, que o debate pode contribuir para futuras revisões no documento, 

principalmente se a discussão envolver os professores de Geografia, História e Pedagogia. Por 

outro lado, são orientações, e não manuais a serem seguidos sem contestação. Assim, é 

importante que elas sejam analisadas à luz da realidade da sala de aula e da sociedade que 

queremos ajudar a construir. Essa consideração leva a estudar a formação inicial e continuada 

de professores, pois, em última instância, são eles que decidem o que e como ensinar aos 

alunos. Nessa perspectiva, buscamos em Young (2011, p. 619) o entendimento de que “se 

você realmente dominar o violino ou o violoncelo, você tem acesso à música que está além de 

seu instrumento”. Isso nos remete à discussão sobre as políticas públicas, que tem marcado a 

formação de professores. Por isso, na sequência analisamos os movimentos políticos, 

econômicos e socioculturais que nas últimas décadas influenciaram a formação, e 

consequentemente, o desempenho docente no Brasil e no estado de Mato Grosso. 

 

 

1.4 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM PARADIGMA A SER 

RECONTEXTUALIZADO  

 

 

                                                 
4
 [a] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente 

de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 2003 p.112). 
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Nos itens anteriores foram analisados a escola no contexto social, os PCNs e as 

OCs/MT, agora, iniciamos a análise da formação de professores em um contexto em que o 

papel desempenhado pela docência ganha novo significado, implicando na necessidade de se 

refletir sobre a formação.   

Nas últimas décadas, entramos em um mundo em que a relação tempo/espaço ganhou 

contornos inéditos na história da humanidade. Segundo Sposito (2004, p. 100), “[...] o avanço 

científico que permite grande velocidade na circulação das comunicações deflagra novos 

paradigmas para a compreensão das escalas que afetam o espaço e o tempo e, 

consequentemente, a vida cotidiana das pessoas nos mais distantes territórios do planeta”. 

Nesse cenário, as informações são produzidas e veiculadas em uma velocidade 

impressionante, fato que tem dificultado uma leitura consistente dos aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais sobre os quais se assenta a sociedade. 

Nesse contexto, a escola passa por um processo de (re)significação, pois, sob a ótica 

do capital/mercado, ela deve formar sujeitos para atender às demandas de um mundo 

extremamente dinâmico e globalizado, tendo em vista a inclusão do maior número possível de 

pessoas nas engrenagens capitalistas para garantir a funcionalidade sistêmica. Essa condição 

tem colocado a educação como tema prioritário nos discursos políticos, paralelamente à 

implantação de reformas como a LDB n. 9.394/1996; os PCNs (1997 e outros); a Lei n. 

11.274/2006, que amplia o Ensino Fundamental para nove anos; a Lei n. 12.796/2013, que 

torna obrigatório o ensino dos quatro aos dezessete anos, entre outras. Porém, em que pese o 

aumento da oferta e das matrículas, essas reformas precisam avançar em relação à educação 

pública de qualidade para todos. 

Muitas críticas, questionamentos e apontamentos surgem e alguns autores têm se 

esmerado em tentar respondê-los e entendê-los, entre eles Libâneo (2012a, 2013), Evangelista 

(2013) e Torres (2000), que tratam da necessidade de se reverter a tendência de subordinação 

da escola aos interesses neoliberais, na qual a formação está vinculada à formação de mão de 

obra barata, em favor de uma escola comprometida com a formação de valores humanos e do 

desenvolvimento intelectual. 

Por certo, isso nos remete à ideia de que um dos fatores responsáveis pela manutenção 

do ensino meramente empírico na escola básica está vinculado à formação de professores, 

pois são eles os responsáveis pela organização e mediação da aprendizagem em sala de aula. 

Para Libâneo (1998, p. 3), a formação de professores é de grande importância, uma vez que 

mesmo diante da necessidade de se discutir a relevância das políticas públicas e das condições 

para efetivamente as escolas funcionarem “não há reforma educacional, não há proposta 
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pedagógica sem professores, já que são os profissionais mais diretamente envolvidos com os 

processos e resultados da aprendizagem escolar”. O autor (2005, p. 276) afirma que “discutir 

sobre profissionalização significa refletir sobre a afirmação do espaço educativo buscando a 

identidade profissional dos docentes [...]”. Ainda segundo ele (2008, p. 170), essa proposta 

não tem logrado resultado devido à “falta de uma política global e permanente de formação, 

profissionalização e valorização do magistério da educação básica”. 

Para Evangelista (2013), é imperiosa a discussão em torno do tema formação de 

professores, focando na história recente do Brasil. Para ela, três momentos marcaram a 

formação desses profissionais: o primeiro refere-se ao período pós-Golpe de março de 1964, 

onde “quem educava era o Estado”, sob a repressão legal e física. O segundo, na década de 

1980, marcado como um período “de construções de propostas educativas, às vezes mais, às 

vezes menos focados nos processos de emancipação humana”. Nessa perspectiva, os 

educadores seriam formados pelo trabalho. E, o terceiro, a partir dos anos 1990, visto pela 

autora como uma espécie de “segunda derrota”, relacionado à “renovação das concepções 

articuladas aos interesses do capital”, de cunho neoliberal, quando quem passa a formar o 

educador é o capital (idem, p. 15-16). Nessa periodização, ganha relevo o fato de entendermos 

de que forma o capital entra na formação de professores e como essa intervenção tem 

influenciado as políticas públicas e, por extensão, a qualidade dos cursos de formação inicial e 

continuada no Brasil e em Mato Grosso. 

 

 

1.4.1 A influência do Banco Mundial na Formação de Professores no Brasil  

 

O Banco Mundial foi criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, para 

restabelecer o equilíbrio econômico em um mundo totalmente devastado pelas guerras. A 

princípio, sua ação foi direcionada a realizar empréstimos com juros baixos aos países 

envolvidos no conflito mundial e que necessitassem de ajuda para se reerguerem 

economicamente. Entretanto, com a intensificação da Guerra Fria e a necessidade de 

polarização dos países de Terceiro Mundo pelo bloco capitalista, liderado polos Estados 

Unidos, há uma reorientação nas ações do BM e esses países passam a ser o alvo de sua 

atuação. 

 

De meados da década de 1950 até o início dos anos 1970, o perfil de 70% dos 

programas de empréstimo do Banco era voltado às políticas de industrialização dos 

países do Terceiro Mundo, visando sua inserção, ainda que subordinada, no sistema 
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comercial internacional. A tese central que regia essa orientação era a de que a 

pobreza desapareceria como consequência do crescimento econômico desses países. 

(SILVA et. al., 2005, p. 8) 

 

Segundo esses autores, essa perspectiva de que a pobreza e o crescimento econômico 

se comportam em variáveis inversamente proporcionais, que povoou o senso comum de 

parcela da população, não se configurou em realidade. Dessa forma, houve um aumento da 

pobreza e a ampliação das desigualdades sociais, além de um distanciamento ainda maior 

entre países ricos e pobres. Portanto, “o Banco se viu obrigado a ampliar o leque de setores 

nos quais deveria investir, incluindo aí principalmente investimentos na agricultura e nos 

setores sociais, para além dos projetos de infraestrutura e industrialização já existente” 

(SILVA et al., 2005, p. 8). 

Nos anos 1980, diante do endividamento externo de muitos países, principalmente da 

América Latina, o BM, em parceria com outros organismos financeiros internacionais, como 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), passou a intervir diretamente na política econômica 

desses países como forma de garantir os compromissos financeiros firmados com os credores 

internacionais. Nesse cenário, são implementadas reformas econômicas visando colocar a 

economia desses países em consonância com a política neoliberal, inaugurada nos Estados 

Unidos da América. Assim, podemos afirmar que “a motivação central dos programas de 

ajuste estrutural era assegurar o pagamento do serviço da dívida externa e promover a 

transformação das economias nacionais em direção ao padrão liberal que, então, ganhava 

força no cenário internacional” (PEREIRA, 2004, p. 13). 

Essa política do BM vigorou até o início dos anos 1990, momento em que é 

inaugurada uma nova investida sobre as economias dos países, agora denominados “em 

desenvolvimento”. No Brasil, essa nova investida do Banco teve início com os governos de 

Fernando Collor de Melo (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1994), acentuando-se, 

principalmente, no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), continuando nos 

governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2014). Essa 

proposta denominada neoliberal, desencadeou um acelerado processo de privatização, 

ampliação da abertura comercial, flexibilização da legislação trabalhista e previdenciária, 

além de uma consistente política de redução dos gastos públicos. Nesse cenário se desenvolve 

um amplo processo de reformas educacionais, no qual a educação pública passa a dar 

sustentação às políticas de cunho neoliberal internacional. Assim, em meados da década de 

1990, o governo federal e, por extensão, os governos dos estados e municípios, 

 



51 

 

[...] inauguram um processo de reforma educacional neoliberal que continua se 

manifestando e sendo refinada nos tempos atuais. Uma reforma baseada, em grande 

medida, nas recomendações de organismos como o BM. Comumente tidas como 

progressistas, a aparência de tais políticas educacionais (sustentada por forte 

propaganda) oculta um conteúdo antissocial, apoiado na ideia de gastar o mínimo 

com a máxima eficiência. (LOUREIRO, 2010, p. 15) 

 

Essa política que segue as determinações do BM traz mudanças significativas para as 

políticas públicas, que acabam por vincular a qualidade da educação à menor ou maior 

capacidade do indivíduo de se integrar à lógica do mercado neoliberal, e isso reflete 

diretamente na formação de professores. 

Nesse sentido, no final da década de 1980, as orientações do BM (apud TORRES, 

2000, p. 165) assinalavam que “seria desejável que a admissão à profissão (docente) se fizesse 

a partir de testes sobre o conhecimento das matérias, para logo depois fornecer uma formação 

inicial curta e capacitação em serviço”. Essas diretrizes do BM aparecem pela primeira vez 

em um documento oficial, no Plano Decenal de Educação para Todos de 1993, ao afirmar que 

a formação de professores se daria, no Brasil, “mediante a realização de seminários, oficinas 

de trabalho, reuniões técnicas e, sobretudo, através do apoio à organização e dinamização das 

salas de leitura e bibliotecas escolares” (BRASIL, 1993b, p. 61). Aspecto relevante e que 

demonstra a continuidade da proposta para a formação de professores está no relatório do BM 

de 2010: 

 

Em vez de cursos teóricos, os programas de formação profissional projetados a 

partir das evidências das observações em sala de aula usam vídeos e exercícios 

práticos para ensinar técnicas eficazes de uso do tempo na sala de aula, do uso de 

materiais de aprendizagem e para manter os estudantes ocupados na tarefa. Este 

treinamento voltado para a prática é a nova direção na qual os países da OCDE estão 

partindo [...]. (BANCO MUNDIAL, 2010, p. 6) 

 

Assim, em uma análise mais minuciosa dos documentos, percebemos que, na visão 

economicista do BM, os docentes com mais anos de estudo e qualificações não são, 

necessariamente, os que conseguem melhor rendimento com seus alunos. Portanto, a política 

do BM é desaprovar os investimentos na formação inicial de professores, priorizando a 

capacitação em serviço, uma vez que esta passou a ser mais efetiva em termos de custo. 

Ademais, também para privilegiar o barateamento da formação inicial, propõe a modalidade à 

distância. Para Libâneo (2010, p. 579-580), essa política está relacionada à visão de educação 

de pouca qualidade para os pobres: 

 

Foi firmando-se nas sucessivas conferências mundiais o entendimento de que a 

escola para os pobres não precisa centrar-se na aprendizagem cognitiva dos alunos, 
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mas na oferta de um pacote de competências mínimas como um „kit de 

sobrevivência‟. Por consequência, para uma escola destinada a atender necessidades 

de aprendizagem „mínimas‟ e a se organizar para fazer o acolhimento e a integração 

social das crianças, o professor não precisa de muito conteúdo: ele precisa 

desenvolver „habilidades‟ técnicas para „passar‟ o conteúdo pré-elaborado, sendo 

suficiente capacitá-lo com base num kit de habilidades docentes. 

 

Altmann (2002) corrobora e afirma que, no auge das investidas neoliberais, a 

subordinação da política de formação de professores no Brasil às recomendações do BM 

coaduna com as propostas dos dirigentes públicos dos países em desenvolvimento. Segundo a 

autora, o ministro da educação Paulo Renato (1995-2002) falava em treinamento, mas não em 

cursos de formação de professores. Além disso, no governo FHC circulou, na Câmara dos 

Deputados, um projeto de lei que criaria uma taxa a ser paga pelos que tinham acesso às 

universidades públicas. Essa seria uma abertura à privatização do ensino superior. 

Assim, a interferência do BM na política de formação de professores pode ser 

percebida no parágrafo 4º do art. 87 da LDB n. 9394/1996, que admitiu o treinamento em 

serviço como alternativa para a habilitação de professores leigos. Outro aspecto que associa a 

política de formação aos financiamentos da educação pelo BM está contido no 

estabelecimento de prazos, tanto na LDB como no Fundo Nacional para o Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental (Fundef), para que todos os professores leigos obtivessem a 

habilitação necessária ao exercício das atividades docentes. A justificativa para a política de 

“treinamento em serviço” aparece no trabalho de Aguiar (2007, p. 24) ao destacar que, em 

1997, “[...] de cada vinte professores/as do Ensino Fundamental, um tinha apenas o 1° grau, o 

que representa, em termos numéricos, 80 mil docentes brasileiros sem a formação necessária 

para estar em sala de aula”.  

Nesse sentido, o artigo 62 da LDB estabelece as condições mínimas para atuar como 

professor na educação básica ao afirmar que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio na modalidade normal. (BRASIL, 1996, p. 35) 

 

Além disso, em suas disposições transitórias, no § 4º
5
 do artigo 87, essa lei estabelece 

que até o fim da década da educação (1997-2006) somente seriam admitidos professores 

                                                 
5
 Parágrafo revogado pela Lei n. 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais 

da educação e dar outras providências. 
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habilitados em nível superior ou formados em serviços, com a incumbência dos Municípios, 

Estados e da União de realizar programas de capacitação para todos os professores em 

exercício, podendo, para esse fim, usar recursos da educação à distância. 

Quanto ao Fundef, nos incisos I, II e III do artigo 9º, este estabelecia que, em um prazo 

de seis meses de vigência da lei, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam 

elaborar um novo plano de carreira. O novo plano, além de remuneração condigna dos 

professores do Ensino Fundamental, do estímulo ao trabalho em sala de aula e da melhoria da 

qualidade do ensino, deveria contemplar investimentos na capacitação de professores leigos. 

Além disso, nos parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo, essa lei definiu que os professores leigos 

passariam a integrar um quadro em extinção com duração de cinco anos, ou seja, determinava 

que esses profissionais teriam cinco anos para obterem a formação mínima exigida para 

atuarem na educação básica. 

Dessa forma, com um forte discurso de valorização do magistério, na segunda metade 

da década de 1990 e na primeira década do século XXI ocorreu, no país, uma verdadeira 

corrida para habilitar, via treinamento em serviço, os professores que já estavam trabalhando e 

que deveriam se enquadrar na exigência do ordenamento jurídico. Vale ressaltar que essa 

formação ocorreu, principalmente, pelos Programas do Governo Federal com significativa 

participação de Organismos Internacionais. 

 

 

1.4.2 Os Programas do Governo Federal e o Treinamento em Serviço de Professores 

 

Dificilmente chegaríamos a uma síntese da formação de professores no Brasil 

desconsiderando os Programas de treinamento em serviço responsáveis pela formação de 

parcela significativa do corpo docente em atividade no país. Além disso, no caso específico 

deste estudo, em que se busca, pela formação continuada de professores, a possibilidade de 

superação do ensino empírico, que se caracteriza pela transmissão direta dos conteúdos, é 

necessário entender essa modalidade de formação desencadeada pelo governo federal com o 

financiamento e acompanhamento do BM. 

Para viabilizar essa proposta de treinamento em serviço e/ou cumprir metas 

estabelecidas pelo ordenamento jurídico, diversos programas foram criados pelo governo 

federal em parceria com os governos estaduais e municipais. Em tese, esses programas 

seguiam as orientações do BM. No estado de Mato Grosso, destacamos o Proformação, o 



54 

 

Proinfantil, o Prolicenciatura e o Parfor na formação inicial
6
, bem como o Gestar e o 

Proletramento na formação continuada.  

 

1.4.2.1 Programa de formação de professores em exercício 

 

O Programa de Formação de Professores em Exercício (Proformação) foi pensado 

para habilitar professores em nível médio com habilitação em Magistério.  Foi o primeiro 

Programa do Governo Federal destinado aos professores que não possuíam a habilitação 

mínima exigida pela LDB e que atuavam nas séries iniciais – alfabetização e pré-escola –, 

principalmente nas redes estaduais e municipais dos estados das regiões Nordeste, Norte e 

Centro-oeste. 

 

Essa política começou a ser implantada em 1999, ainda como projeto piloto, nos 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2000 atingiu o Acre, Alagoas, 

Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, 

Sergipe e Tocantins. Em 2003 voltou-se para os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 

Goiás, Maranhão, Paraíba Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. O programa foi 

estendido aos demais estados do país a partir de 2004. (LAMARE, 2011, p. 121) 

 

Quanto à opção pelo nível médio, o Programa encontrou sustentação na LDB, pois o 

dispositivo legal admite, no artigo 62, que os professores, para atuarem na Educação Infantil e 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental, sejam formados em nível médio na modalidade 

normal. Além disso, no § 4° do artigo 87, estabeleceu o ano de 2006 para que todos os 

professores admitidos no Magistério tivessem habilitação em nível superior ou fossem 

formados por treinamento em serviço.  

Aspecto interessante aparece no guia do programa, pois, ao estabelecer a concepção de 

educação, explica que 

 

[a] educação é vista como um processo construtivo e permanente, que vai da vida 

para a escola e da escola para a vida, articulando conhecimentos formalmente 

estruturados e saberes adquiridos com a prática. Tem caráter histórico e cultural, 

formando as novas gerações de acordo com as necessidades da sociedade e, ao 

mesmo tempo, promovendo a auto-realização e o desenvolvimento das pessoas. É 

atribuição e responsabilidade de múltiplas agências: a família, a igreja, a empresa, o 

sindicato, a associação profissional e, é claro, a escola. (BRASIL, 2000, p. 20) 

 

É aceitável que todas essas agências sejam responsáveis pela educação, mas, por se 

tratar de um programa de formação de professores, de uma modalidade de educação formal, 

                                                 
6
 Embora os professores atendidos por esses programas já exercessem atividades docentes, foram certificados em 

nível médio ou superior. 
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presume-se que seja realizada pela escola e, no caso da formação de professores, por 

Instituições de Nível Superior com professores capacitados. De outra forma, existe o risco de 

se valorizar sobremaneira os saberes adquiridos com a prática em detrimento dos 

conhecimentos formais ou científicos historicamente constituídos. Assim, embora a primeira 

parte do artigo 62 da LDB estabeleça que a formação de docentes ocorra em nível superior, 

em curso de licenciatura de graduação plena oferecidos por universidades e institutos 

superiores, na segunda parte o mesmo artigo admite que professores da Educação Infantil e 

dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental sejam formados em nível médio na 

modalidade normal. Além disso, o dispositivo legal se silencia em relação aos responsáveis 

por essa formação. Essa combinação de fatores possibilitava que professores recebessem 

certificados de formação mediante cursos de formação continuada ou de treinamento em 

serviço, como dispunha o já revogado §4º do artigo 87 da LDB. 

Com relação à concepção de ensino ou prática pedagógica, o guia do programa afirma 

que:  

 

É a prática social específica, de caráter histórico e cultural, que vai além da prática 

docente, das atividades didáticas dentro da sala de aula, abrangendo os diferentes 

aspectos do projeto pedagógico da escola e as relações desta com a comunidade e a 

sociedade. É ponto de partida para a teoria, mas que também se reformula a partir 

dela. Supõe análise e tomada de decisões em processo, beneficiando-se do trabalho 

coletivo e da gestão democrática. A capacidade de tematizar a própria prática, 

enquanto atividade inerente ao professor reflexivo é fonte de ação instituinte, 

transformadora. (BRASIL, 2000, p. 22) 

 

Essa proposta do documento traz em si algumas controvérsias, principalmente quando 

se utiliza a ideia de professor reflexivo. António Nóvoa, um dos principais pensadores do 

“professor reflexivo”, ao ser questionado sobre as competências necessárias para a 

profissionalização docente responde: 

 

Mais do que elaborar uma "lista de competências" (conceito controverso, aliás!), 

importa insistir em três pontos: primeiro, na necessidade de uma sólida formação 

inicial, que dote os professores de um bom repertório teórico e metodológico; 

segundo, na importância de acompanhar os jovens professores, permitindo-lhes um 

tempo de transição, de aprendizagem do ethos e das rotinas da profissão; terceiro, no 

caráter decisivo de uma integração em um grupo docente que, no quadro de projetos 

de escola, promova uma atitude de formação, de reflexão e de inovação. (NÓVOA, 

2003, p. 26) 

 

Destacamos, da fala do autor, uma nítida separação entre a sólida formação inicial, 

com um aprofundamento em aspectos teóricos e metodológicos, e a prática do professor 

reflexivo, que deve ocorrer no exercício da profissão. Mesmo sendo o Proformação uma 
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formação em serviço, não se tratava de professores formados, mas de professores leigos. 

Dessa forma, seria difícil falar em professor reflexivo, pois os aportes teórico-metodológicos 

são pré-requisitos para uma prática reflexiva na escola. 

Libâneo (2009) corrobora essa ideia ao defender que na pedagogia crítica a formação 

de professores tenha como referencial o desenvolvimento de bases teóricas e epistemológicas 

tendo em vista a compreensão do papel do professor enquanto mediador da apropriação dos 

conceitos pelos alunos. Para o autor, esse processo presume a articulação entre saberes dos 

conteúdos específicos, saberes pedagógico-didáticos, saberes da experiência do aluno, futuro 

professor. Assim, procedimentos e metodologias de ensino estariam em conexão com 

aspectos da cultura e do cotidiano da escola. 

Dessa forma, o Proformação, por ter sido desenvolvido na modalidade de educação à 

distância, com apenas duzentas horas presenciais de um total de 3.200 (três mil e duzentas) 

horas, a proposta de apropriação de conceitos tendo como referencial a mediação do professor 

fica prejudicada. Essa constatação está presente no trabalho de Andrade (2011, p. 50):  

 

No ensino presencial a interação professor-aluno é facilitada, pois o professor pode 

dispor de indicadores de como está sendo a compreensão do aluno, bem como pode 

incentivar o aluno a continuar no seu percurso de aprendizagem. No 

PROFORMAÇÃO espera-se que o material didático cumpra esse papel.  

 

Considerando a teoria de Vygotsky (2000), a formação das funções psicológicas 

superiores da espécie humana ocorre nas relações concretas, em especial pela mediação de 

outros sujeitos. Nesse sentido, na educação escolar ou na formação de professores esse papel 

deve preferencialmente ser exercido pelo professor. 

 

1.4.2.2 O Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 

Infantil 

 

O Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(Proinfantil) pode ser entendido como uma política semelhante à do Proformação:  

 

À medida que o PROFORMAÇÃO não abrange diretamente a formação de 

professores de EI, é lançado em 2005 outro projeto, o PROINFANTIL, focando 

diretamente esses profissionais. Tal política possui um caráter emergencial (a 

inserção dos estados no programa deve ocorrer até 2010), voltado para a formação e 

titulação dos professores que atuam (efetivo exercício) nas instituições de EI 

(creches e pré-escolas) das redes públicas – municipal e estadual – e da rede privada 

sem fins lucrativos. (LAMARE, 2011, p. 122) 
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Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) - Censo Escolar da 

Educação Básica de 2006 - a Educação Infantil contava com 11.261 professores leigos, ou 

seja, sem a formação mínima estabelecida legalmente para exercer a docência. Assim, pode-se 

afirmar que se trata de mais um programa de caráter emergencial para cumprir prazos 

definidos pela LDB, acatados e não cumpridos pelo Plano Nacional de Educação de 2001, que 

havia estabelecido o “prazo de 5 (cinco) anos, para que todos os professores em exercício na 

Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, [...] possuam, no 

mínimo, habilitação de nível médio (modalidade normal) [...] (BRASIL, 2001-2010, p. 155).  

Assim como no Proformação, a modalidade utilizada para desenvolver o programa foi 

a semipresencial. As atividades foram orientadas por meio de material impresso, audiovisual e 

encontros presenciais, concentradas nos períodos de férias escolares e aos sábados. Dessa 

forma, o guia do Programa afirma que: “[...] aos benefícios da formação, somam-se as 

vantagens da educação à distância, que permite atingir uma população numerosa e 

geograficamente dispersa por meio do fornecimento de orientações e conteúdos pedagógicos 

de qualidade” (BRASIL, 2005, p. 12). Esse posicionamento expresso no Programa demonstra 

certa rapidez e barateamento da formação docente.  

 

1.4.2.3 O Programa de Formação Inicial para Professores do Ensino Fundamental e Médio 

 

O Programa de Formação Inicial para Professores do Ensino Fundamental e Médio 

(Prolicenciatura) visa desenvolver a formação inicial dos professores em exercício nos 

anos/séries finais do Ensino Fundamental e Médio que atuam nos sistemas públicos de ensino 

que necessitam de habilitação para o exercício da docência. Essa formação ficou sob a 

responsabilidade das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, comunitárias ou 

confessionais. 

Para viabilizar a implantação do Programa, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), pela Resolução/CD/FNDE n. 49/2006, estabeleceu as Diretrizes para 

concessão de bolsas de estudos tanto para os professores pesquisadores dos cursos envolvidos 

quanto para os professores formadores, tutores e cursistas. 

As justificativas para a implantação do programa se assemelham às do Proformação e 

do Proinfantil, ou seja, a melhoria da qualidade do ensino e, principalmente, o cumprimento 

de metas. Essa afirmação é decorrente da observação do Plano Nacional de Educação (PNE) 

(2001-2010), que estabeleceu o ano de 2010 para que 70% dos professores da Educação 

Básica, em todos os níveis e modalidades, tivessem formação específica de nível superior. O 
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Programa definiu, ainda, que essa formação deveria ocorrer na forma de licenciatura, cursada 

em instituições qualificadas. 

Desse modo, segundo dados do Censo Escolar de 2004, realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), houve a formação de 

126 mil docentes de um total de 180 mil funções docentes atuantes nas redes públicas da 

Educação Básica, ocupadas por profissionais que atuavam sem a formação legal exigida para 

a função de professor na educação básica do país. 

 

1.4.2.4 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

 

O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) foi 

implantado em regime de colaboração entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), os estados, os municípios, o Distrito Federal e as IES, em caráter 

emergencial, para atender o disposto no Decreto n. 6.755, de 29 de janeiro de 2009. 

Ao analisarmos o referido decreto, detectamos que o Parfor possui um caráter de 

complementaridade em relação a outros programas de formação inicial, como o Proformação 

e o Proinfantil, pois o inciso III do artigo 11 estabelece que: 

 

Art. 11. A CAPES fomentará ainda: III oferta emergencial de cursos de licenciaturas e 

de cursos ou programas especiais dirigidos aos docentes em exercício há pelo menos três 

anos na rede pública de educação básica, que sejam: a) graduados não licenciados; b) 

licenciados em área diversa da atuação docente; c) de nível médio, na modalidade 

Normal. (BRASIL, 2009, p. 1) 

 

Nessa relação, consideramos que os professores contemplados na alínea “c”, ou seja, 

os de nível médio, na modalidade normal, podem ter sido certificados pelo Proformação ou 

pelo Proinfantil. Outro aspecto interessante do Decreto é sua missão de fazer cumprir o 

disposto na primeira parte do artigo 62 da LDB n. 9.394/1996, ao estabelecer que a formação 

de professores da educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação. 

Essa relação aparece no site oficial da CAPES, no qual se afirma que o objetivo do 

programa “é induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para 

professores em exercício na rede pública de educação básica, para que estes profissionais 
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possam obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB”
7
. 

Quanto aos resultados, o Parfor vem apresentando uma evolução em seu processo de 

institucionalização e crescimento na demanda e efetivação de matrículas. “Em 2009, o 

número de matriculados era de 4.273 professores, distribuídos em 140 turmas. O Programa 

encerrou o ano de 2013 com 70.220 professores matriculados em 2.145 turmas especiais 

ofertadas por 96 IES” (BRASIL, 2013, p. 11). 

 

TABELA 1 – NÚMERO DE PROFESSORES MATRICULADOS NO PARFOR POR SITUAÇÃO DE 

MATRÍCULA E REGIÃO EM 2013 

Região Cursando Desvinculados Falecidos Trancados Transferidos Formados 

Norte  30.367 2.835 9 106 0 994 

Nordeste 21.118 4.817 15 11 0 852 

Centro-oeste 711 145 1 2 0 112 

Sul 3.750 1.369 1 120 1 207 

Sudeste 1.795 795 0 63 0 24 

Totais 57.741 9.961 26 302 1 2.189 
Fonte: CAPES - Relatório da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica – DEB, 2013. 

 

Entretanto, se considerarmos que 57.741 professores estavam cursando (tabela 1), e 

que, em 2012, segundo dados do censo escolar, havia 21,9% (cerca de 460 mil) deles sem 

nível superior atuando na educação básica do país, o resultado do plano ainda é pequeno, pois 

estaria atendendo apenas 12,5% da demanda. Outro aspecto importante está relacionado ao 

número de formados, 2.189 professores em quatro anos, aproximadamente 51% dos que 

estavam matriculados em 2009. Além disso, como podemos observar na tabela 

supramencionada, a maioria dos inscritos são do norte e do nordeste do país, regiões que 

segundo o INEP possuem em termos relativos maior quantidade de professores não 

habilitados em exercício. 

Embora com resultados, em termos numéricos, ainda reduzidos, o Parfor tem se 

apresentado como uma aposta do MEC para melhorar a qualidade da formação em serviço, 

pois diferentemente dos programas anteriores privilegia a modalidade presencial e carga 

horária mínima é de 2.800 horas, das quais, 400 horas de estágio supervisionado e a duração 

do curso é de quatro anos para formação em primeira licenciatura. Já o professor com 

graduação em área diferente da que leciona, ou seja, segunda licenciatura, o curso tem carga 

horária de 800 horas a 1.400 horas e duração entre dois anos e dois anos e meio. 

 

                                                 
7
 Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor. Acesso em: 20 out. 2014. 
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1.4.2.5 Programa gestão da aprendizagem escolar 

 

O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar) é um programa do Ministério 

da Educação (MEC) desenvolvido em parceria com as Secretarias de Estado de Educação e 

acontece em duas versões: o Gestar I, com início em 2001, e o Gestar II, desenvolvido a partir 

de 2004. O primeiro era destinado aos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental e 

o segundo aos professores da 5ª a 8ª séries, habilitados em Língua Portuguesa e Matemática. 

Trata-se de um programa de formação continuada na modalidade semipresencial, uma vez 

que, das trezentas horas do curso, cento e vinte delas eram presenciais, das quais oitenta 

destinavam-se às oficinas e quarenta horas para elaboração de projeto, plantão e 

acompanhamento pedagógico. Por fim, cento e oitenta horas à distância. 

Vale ressaltar que o Gestar corresponde ao tentáculo pedagógico da associação entre o 

Fundo de Desenvolvimento da Escola (Fundescola) e o Plano de Desenvolvimento da Escola 

(PDE), já que “trata-se de um modelo para operacionalizar o conceito de escola funcional, 

centrado na definição de um padrão de referência predeterminado de insumos necessários 

para melhorar o equilíbrio educacional com relação aos pré-requisitos educacionais” 

(OLIVEIRA, FONSECA e TOSCHI, 2005, p. 129). Desse modo, o Gestar integra vários 

modelos pedagógicos desenvolvidos e testados nas duas primeiras fases do Fundescola, com o 

objetivo de melhorar a prática dos profissionais da educação, uma vez que os alunos 

dependem de habilidades, competências, conhecimentos e efetividade dos professores para 

elevar o desempenho. 

Como já analisamos anteriormente, no conceito de escola funcional do BM está 

implícita a ideia de que para a formação de professores basta um conjunto de técnicas 

destinadas a melhorar o aproveitamento do tempo em que as crianças passam na escola, e não 

para o desenvolvimento do conhecimento teórico delas. Quanto à modalidade, o Gestar, com 

60% de sua carga horária à distância, seguia as orientações do BM, pois, segundo o Banco, o 

treinamento em serviço de professores deve ser realizado nessa modalidade, tendo em vista a 

redução dos custos operacionais. 

Outro aspecto que julgamos importante para compreender a política global de 

formação de professores nas últimas décadas diz respeito ao fato de o Gestar cumprir um 

papel subsidiário em relação a outros programas do MEC, ou seja, oferecer aos professores 

que tiveram sua formação realizada mais rapidamente e apresentavam problemas relacionados 
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à apropriação dos conteúdos disciplinares as competências básicas somente para o ensino de 

português e matemática. 

 

1.4.2.6 Programa de formação continuada de professores – Proletramento 

 

O Guia Geral do Programa de Formação Continuada de Professores (Proletramento) 

apresenta como objetivo a “melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e 

matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental” (BRASIL, 2007, p. 2). Ele 

estabelece, ainda, que funciona na modalidade semipresencial. Para isso, utiliza material 

impresso e vídeos e conta com atividades presenciais e a distância, que serão acompanhadas 

por professores orientadores.  

Nesse sentido, podemos afirmar que o Proletramento possui semelhança com o Gestar, 

principalmente por atender exclusivamente às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 

Vale ressaltar que essas duas disciplinas fazem parte, também com exclusividade, do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Ocorre que nossa política educacional está 

submetida aos interesses de agências financiadoras internacionais, que acabam pressionando o 

governo para o cumprimento de metas. Essa pode ser a justificativa para o “treinamento dos 

professores” nessas duas disciplinas. 

Diante desses fatos, cabe uma reflexão acerca das contribuições desse modelo de 

formação continuada para a melhoria da qualidade da educação, principalmente por ser este 

um assunto muito complexo e dependente de múltiplos fatores internos e externos. 

Nesse sentido, Libâneo (2008a) afirma que, tanto nas pesquisas em educação como na 

gestão dos sistemas de ensino, no Brasil tem se privilegiado análises externas em detrimento 

das internas. Assim, para o autor (idem, p. 169), “em boa parte, as políticas educacionais estão 

fracassando porque elas não partem da realidade escolar, de políticas voltadas diretamente às 

escolas, das necessidades dos professores, das condições de aprendizagem dos alunos”. Essa 

leitura tem a ver com os cursos de treinamento de professores do governo federal, pensados 

para serem desenvolvidos em todo o país, desconsiderando aspectos próprios de cada 

localidade. Acrescentamos a esse fato a inexistência de um diagnóstico revelador das reais 

necessidades formativas dos professores. 

Desse modo, podemos afirmar que a política pensada e financiada pelo BM e colocada 

em prática, quase que irrestritamente, pelo governo brasileiro, atendeu relativamente a 

crescente demanda por professores habilitados nas redes estaduais e municipais. Porém, 

considerando as ideias de Libâneo (2010), essa política tem reforçado a dualidade dos 
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modelos educacionais públicos e privados, pois evidencia o papel da escola pública como 

formadora de exército de reserva e de ampliação do mercado consumidor.  

Young (2011) corrobora com esse entendimento ao afirmar que as escolas de elite se 

sobrepõem às escolas públicas por duas razões: a primeira diz respeito à seleção dos alunos e 

a segunda está ligada ao fato de poderem selecionar melhor os professores entre as disciplinas 

especializadas. Segundo o autor (idem, p. 412), “[a] falta de professores qualificados é um 

motivo importante para que, em termos relativos, as escolas públicas não se saiam tão bem”. 

Outro autor que contribui com essa discussão é Duarte (2010) que, ao se posicionar a favor da 

formação de professores em universidades, faz uma importante ressalva quanto à necessidade 

de uma análise criteriosa em relação à desvalorização do conhecimento teórico e científico: 

 

Reafirmo o que já declarei anteriormente: de pouco ou nada servirá a defesa da tese 

de que a formação de professores no Brasil deva ser feita nas universidades se não 

for desenvolvida uma análise crítica da desvalorização do conhecimento escolar, 

científico, teórico, contida nesse ideário que se tornou dominante no campo da 

didática e da formação de professores [...]. (idem, p. 31) 

 

Afinal, pensamos na perspectiva de que o conhecimento é a essência da atividade 

escolar. Essa questão tem se transformado, nas últimas décadas, em um dos principais 

desafios a enfrentar, notadamente em relação a políticas educacionais, formação docente e 

identidade profissional. Importante destacar que não está sendo atribuída a responsabilidade 

somente aos professores, mas se pretende, com esta análise, chamar a atenção para a forma 

como estão sendo encaminhadas as políticas públicas de formação de professores no Brasil 

nos últimos 50 anos, resultando em um ensino que se limita a transmissão de dados empíricos 

aos alunos (com alguma exceção) nas redes municipal e estadual de ensino. 

Assim, embora apresente alguns resultados positivos, entre os quais se destacam a 

tímida melhoria nos salários e na prática dos professores, os Programas do Governo Federal 

têm sido alvo de muitas críticas, principalmente daqueles que esperavam mudanças estruturais 

na formação de professores no Brasil. Conforme pesquisa realizada por Andrade (2011), essas 

críticas se sustentam nos seguintes pontos: formação aligeirada, formação que privilegiou o 

caráter instrumental em detrimento da formação teórica, busca de redução de custos e pífios 

resultados em relação a melhorias das condições de trabalho dos professores. A essas críticas 

soma-se a constatação da pouca autonomia brasileira nas tomadas de decisões, pois há uma 

adesão quase irrestrita do governo brasileiro às orientações do BM em relação às políticas 

educacionais. É com base nessa influência na formação de professores no Brasil que 

analisamos, no próximo item, as convergências e as divergências em relação a essa política no 
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Estado de Mato Grosso, visando entender melhor as particularidades da formação de 

professores para os primeiros anos, no que diz respeito especificamente ao domínio teórico de 

conteúdos geográficos a serem ensinados. 

 

 

1.4.3 A formação de Professores no Estado de Mato Grosso 

 

Em relação à formação inicial e continuada de professores no Brasil, principalmente a 

partir da segunda metade da década de 1990, tem-se assistido a uma integração nas três 

esferas administrativas – União, Estados e Municípios –, seguindo os princípios do regime 

federativo e de colaboração prescritos na Constituição Federal e na LDB. Como resultado 

dessa integração, tem-se visto uma hierarquização das políticas educacionais, na qual os 

estados e os municípios aderem quase irrestritamente aos planos elaborados em âmbito 

federal via financiamento de instituições internacionais. “Nesse sentido, políticas e linhas de 

ações, por meio de diferentes programas e projetos de formação em todos os níveis e 

modalidades, têm sido promovidas abrangendo os aspectos organizacionais, conceituais e 

curriculares” (PAES; JESUS, 2011, p. 16). 

Por outro lado, sabemos que a formação histórico-espacial do Brasil é bastante 

heterogênea e o estado de Mato Grosso, embora em linhas gerais siga a proposta emanada do 

governo federal, possui, em relação à política de formação de professores, algumas 

particularidades, as quais analisamos nesta parte do texto. 

Essas particularidades se revelam à medida que analisamos a situação relativa à 

formação dos professores que atuavam nas redes estadual e municipal do estado em 1998, 

como destacado na Tabela 2. 

 

TABELA 2 - DEMONSTRATIVO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, SEGUNDO A 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E O NÍVEL DE ENSINO NO ESTADO DE MATO GROSSO – 

1998 

 1° grau 2º grau 3º grau  
Total  Incomp. Completo Magist. Outro 

curso 
L. Comp. Comp. Sem 

lic. 

Estado 30 327 6.737 1.109 8.232 495 16.930 

Município 1.080 1225 4.144 432 1.002 48 7.931 

Total 1.110 1552 10.881 1.541 9.234 543 24.861 

% 10,71 49,97 39,32 100 
Fonte: Máximo e Carvalho (2009, p. 83).  
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Segundo Máximo e Carvalho (2009), a problemática da formação de professores 

afetava quase igualmente a todas as regiões do estado. Além disso, os dados demonstram que 

havia uma carência significativa de professores habilitados, principalmente em nível médio e, 

ainda de acordo com os autores, mesmo nas regiões onde havia mais concentração de 

faculdades, em áreas próximas à capital, o número estava bem próximo da média, ou seja, 

apenas 39,32% dos professores possuíam ensino superior.  

Nesse sentido, em 1998, a definição de uma política de formação apresentava-se como 

questão de urgência, e, assim, a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso 

apresentou, naquele ano, os motivos para tal preocupação: 

 

Cresce a convicção de que o ensino Médio não é a condição suficiente para o 

enfrentamento da qualidade no ensino fundamental; a formação em nível superior é 

condição básica para o avanço do professor na carreira profissional; a constituição 

de um corpo docente mais permanente, também nas séries iniciais, onde se verifica 

mais acentuadamente o fenômeno da rotatividade de professores. (MATO 

GROSSO, 1998 p. 11-12) 

 

Nesse cenário, a Universidade Federal de Mato Grosso, fundada em 1970, atuou até 

1994 somente na modalidade de ensino presencial. No entanto, a partir dessa data, por meio 

do Núcleo de Educação Aberta e a Distância (NEAD-IE), em parceria com a Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), com a Seduc e com aproximadamente setenta 

prefeituras, passou a implementar e desenvolver o primeiro curso de graduação a distância do 

país. 

O objetivo principal desse projeto é a formação dos professores da rede pública que 

atuavam nas primeiras quatro séries do Ensino Fundamental na década de 1990. A oferta 

desse curso fazia parte do “Programa Interinstitucional de Qualificação Docente em Mato 

Grosso", que tinha como meta profissionalizar todos os professores do sistema estadual e 

municipal de Educação até 2011. O primeiro município a ser atendido com um centro de 

formação nessa modalidade foi Colíder, localizado na região norte do estado, a 634 km de 

Cuiabá. Além de professores da cidade-sede, o centro atendeu professores de Matupá, Itaúba, 

Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Nova Canãa, Guarantã do Norte e Terra 

Nova do Norte. Assim, em novembro de 1994 foi realizado o vestibular especial, para atender 

a 350 professores da rede pública. Segundo Alonso e Neder (1996, p. 122), “a escolha da 

região norte do estado deu-se em virtude do número de professores em condições para fazer o 

curso e, ainda, tendo em vista que as demais regiões de Mato Grosso possuem campi ligados 

ou à Universidade Estadual ou à UFMT”. 
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Essa entrada precoce do estado de Mato Grosso na educação a distância (EaD) está 

relacionada a pelo menos quatro fatores principais: 1- a necessidade de formação de uma 

parcela significativa de professores; 2- as grandes distâncias a serem percorridas no estado; 3- 

a dificuldade de acesso aos polos educacionais que ofereciam cursos de licenciatura 

presencial; e 4- a redução dos custos. Pensando de outra forma, ou seja, em uma política 

educacional mais consistente e menos emergencial, o estado poderia ter investido no Campus 

de Sinop, inaugurado em 1993 e localizado a aproximadamente 158 km de Colíder, como 

podemos observar na Figura 1. Entretanto, esta não era a política do Governo Federal, pois o 

financiamento da educação realizado por organismos internacionais, como o BM, previa a 

redução de custos e o aligeiramento da formação em detrimento da educação de qualidade.  

 

Figura 1- Mapa político-rodoviário do Estado de Mato Grosso. 

 
Fonte: Guia geográfico de Mato Grosso (2013), grifo nosso.  

 

Em 1999, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) expandiu o curso para todo 

o estado, abrindo cinco polos para atender 2.200 professores da rede pública e, em 2003, 

outros 1.250. A partir de 2005, seria oferecido o curso de Pedagogia, voltado à área de 

Educação Infantil, para mais de dois mil docentes. Conforme estes dados, há como evidenciar 
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a importância da educação à distância para a formação de professores no estado de Mato 

Grosso, e isso pode ser visualizado na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – NÚMERO DE PROFESSORES DAS REDES PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO NO CURSO DE PEDAGOGIA À DISTÂNCIA – 2000 A 2005 
UNIVERSIDADE ANO ALUNOS MUNICÍPIOS 

UFMT 2000 2.193 50 

UFMT 2003 1.241 38 

UNEMAT 2000 830 18 

UNEMAT 2005 1.434 42 

TOTAL - 5.698 - 
Fonte: Máximo e Carvalho (2009, p. 75). 

 

A partir de 2006, a UFMT aderiu à Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Atualmente, a gestão da EaD é descentralizada, funciona nos institutos e faculdades e possui 

núcleos específicos de coordenação. A modalidade à distância da UFMT oferece cursos de 

graduação, de pós-graduação Lato Sensu, de aperfeiçoamento e de extensão, com mais de 

cinco mil estudantes matriculados em trinta e um polos de apoio. 

Em relação às licenciaturas presenciais, a UFMT e a UNEMAT também exerceram 

papel fundamental, mas, em que pese terem avançado significativamente na área de formação 

dos professores, como já fizemos referência, “os exames de avaliação aplicados a partir de 

1995 colocam em xeque a qualidade do ensino oferecido por essa multidão de professores 

formados de modo aligeirado” (MÁXIMO e CARVALHO, 2009, p. 75). É preciso assinalar 

que essa foi uma realidade de 1995 a 2005, recorte temporal da pesquisa dos autores 

supracitados. Entretanto, a partir de 2007, verificamos que as médias das avaliações têm 

aumentado significativamente no estado, como podemos observar na Tabela 4. 

 

TABELA 4 - IDEB OBSERVADO 2005 A 2013 E NOTAS PROJETADAS 2007 A 2019 

 IDEB OBSERVADO NOTAS PROJETADAS 

Mato 

Grosso 
 

2005 
 

2007 
 

2009 
 

2011 
 

2013 
 

2007 
 

2009 
 

2011 
 

2013 
 

2015 
 

2017 
 

2019 

4ª / 5º 3.5 4.3 4.8 4.9 5.2 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.7 

8ª /9º           3.0 3.7 4.2 4.3 4.2 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 4.4 4.7 
Fonte: IDEB/INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (2013). 

 

Nesse aspecto, dois fatores podem estar exercendo influência nos resultados: primeiro, 

a adoção do ciclo de formação humana na organização da rede de ensino estadual e em vários 

municípios do estado, a partir do ano 2000, fato que acarretou uma redução dos índices de 

reprovação e evasão escolar, elementos significativos na apuração da nota do Índice de 
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Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Segundo, a intensificação na proposta de 

formação continuada dos profissionais da educação, nos últimos quinze anos, principalmente 

com a criação e ampliação do Cefapro, que tem atuado no desenvolvimento de programas do 

Governo Federal e realizando, principalmente, ações na formação continuada no lócus da 

escola, via projeto Sala de Educador. Nesse sentido, a partir de agora, com a neutralidade 

anunciada dos impactos das taxas de evasão e reprovação na evolução positiva do Ideb, 

haverá uma maior pressão sobre a aprendizagem dos alunos. 

 

1.4.3.1 A criação e a implantação do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da 

Educação Básica de Mato Grosso 

 

A criação do Centro de Formação e Atualização de Professor (Cefapro) no estado de 

Mato Grosso ocorreu em 1997, porém, seu embrião ideológico remonta à década de 1980. 

Segundo Gobatto e Beraldo (2014), um grupo de professores, buscando alternativas para o 

crônico descompromisso do estado com a educação, criou o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam).  

De acordo com as autoras, a configuração do Centro foi definida em 1982, com a 

presença do MEC e de outras instituições interessadas na formação de professores. Assim, 

“pretendia-se criar um espaço que pudesse possibilitar aos professores situações de formação, 

atualização e aperfeiçoamento, bem como de desenvolvimento de práticas inovadoras e 

pesquisa” (idem, p. 34). Ainda, para elas, o Cefam se desenvolveu primeiramente em três 

estados brasileiros – Alagoas, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No Mato Grosso, passou a 

fazer parte da política em 1986, mas a concretização ocorreu em 1989. 

Conforme as autoras, entre as escolas de Mato Grosso contempladas com o Centro de 

Formação destacou-se a Escola Sagrado Coração de Jesus, no município de Rondonópolis. A 

justificativa para o êxito dessa escola no processo formativo deveu-se ao pedido de apoio ao 

Departamento de Educação da UFMT e ao apoio do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 

do Estado de Mato Grosso (SINTEP/MT). 

Aspecto interessante, nesse processo, se deu com o fim do Cefam, em 1996. Nesse 

ano, em uma ação independente da Seduc, explicam Gobatto e Beraldo (2014), a escola 

Coração de Jesus, em Rondonópolis, uma das escolas onde ele funcionava, considerou 

necessário manter as ações de formação continuada e deu origem ao Centro Permanente de 

Formação de Professores (Cefor). 
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Foi um trabalho elaborado e gerido pelos próprios docentes, conhecedores da 

realidade na qual atuavam e dos problemas que enfrentavam no cotidiano da sala de 

aula. Esse grupo se reunia semanalmente para a discussão de melhorias em seu 

trabalho pedagógico e para o fortalecimento político do mesmo. (GOBATTO; 

BERALDO, 2014, p. 35) 

 

Para Rodrigues (2007), propunha-se o questionamento da prática docente e das 

condições de atuação, sempre valorizando a experiência. Assim, palestrantes e coordenadores 

discutiam a teoria e propunham atividades para realizar a intervenção na escola, além de 

possibilitar que os participantes refletissem sobre seus contextos. 

Essa forma de organização da formação continuada chamou a atenção da Secretaria de 

Estado de Educação que, em 1997, propôs a implantação do Cefapro. Assim, esse centro tem 

suas raízes na experiência de formação continuada de professores desenvolvida na escola 

Sagrado Coração de Jesus, localizada no município de Rondonópolis. 

Nesse sentido, a criação do Cefapro, enquanto política do estado, ocorreu em 1997, 

com o Decreto n. 2007/1997. De acordo o artigo 2º do referido Decreto, trata-se de uma 

iniciativa da Seduc com a finalidade de desenvolver programas e projetos de formação inicial 

e continuada, coordenar e sediar programas de planificação, qualificação e requalificação dos 

profissionais da educação de Ensino Médio e 3º grau, conveniados ao Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), municípios e Instituições de Ensino Superior (IES). Em 1997, a atuação do 

Cefapro ficou restrita às cidades de Cuiabá, Diamantino e Rondonópolis. Entretanto, devido à 

grande demanda de formação de professores e da necessidade de executar os programas do 

governo federal, em 1998, pelo Decreto Estadual n. 2.319, de 8 de junho de 1998, o Centro foi 

ampliado e passou a contar com mais cinco polos, localizados nos municípios de Sinop, São 

Félix do Araguaia, Matupá, Juara e Cáceres. Em 1999, por meio do Decreto Estadual n. 

53/1999, ocorreu a criação de mais quatro polos nas cidades de Juína, Alta Floresta, Barra do 

Garças e Confresa. Em 2005, o Decreto Estadual n. 6.824 criou o polo de Tangará da Serra e, 

em 2009, pela Lei Estadual n. 9.072, foram constituídos os polos de Primavera do Leste e 

Pontes e Lacerda. 

Atualmente, o estado de Mato Grosso conta com quinze unidades, distribuídas 

estrategicamente para atender às escolas das redes estadual e municipal, como podemos 

observar na figura 2. 
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Figura 2- Localização dos Polos de Cefapro/MT. 

 
Fonte: Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso – SEDUC. 

 

Gobatto e Beraldo (2014, p. 39), ao discutirem o processo histórico de implementação 

dos polos do Cefapro, afirmam que “foram definidos geograficamente pela demanda de 

professores leigos existentes naquelas regiões, sendo a escolha articulada com a implantação 

do Proformação, em convênio com o MEC”.  

Ainda segundo as autoras, em relação à formação de professores, com o Cefapro foi 

retomada a discussão sobre a lacuna deixada pela extinção do curso de Magistério no estado. 

Assim, uma de suas frentes de atuação era a formação de professores leigos – Proformação e 

Proinfantil. Essa atribuição se evidencia na Portaria n. 48/1999-Seduc/GS/MT, ao estabelecer 

que: 

 

Art. 2º Os Centros de Formação e Atualização do Professor - Cefapro se constituem 

em Escolas do Sistema Público do Ensino de Mato Grosso, com a finalidade de 

desenvolver programas e projetos de Formação Inicial e Continuada, coordenar e 

sediar programas de planificação, qualificação e requalificação dos Profissionais da 

Educação em nível de Ensino Médio e 3º grau, conveniados entre Seduc, MEC, 

Municípios e IES. (MATO GROSSO, 1999, p. 1) 
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Assim, em parte coube ao Cefapro, em âmbito do estado de Mato Grosso, a tarefa de 

executor dos programas de treinamento em serviço do governo federal. 

 

Os professores do CEFAPRO foram capacitados para trabalhar nos projetos de 

formação inicial da SEDUC. Isso porque o curso de Magistério de nível médio fora 

extinto nas escolas estaduais, mas ainda havia um número expressivo de professores 

leigos nas escolas públicas de Mato Grosso, Principalmente na zona rural e nos 

municípios mais distantes da capital e de maior dificuldade de acesso. Portanto, para 

formar esses profissionais foi implantado como projeto piloto no Estado o 

PROFORMAÇÃO em 1999. (RODRIGUES, 2007, p. 19) 

 

Nesse sentido, desde fevereiro de 1999, no início do Proformação em caráter 

experimental no estado, o Cefapro passou a desenvolver a maioria dos programas do MEC 

voltados à formação em serviço: o Gestar, o Proinfo, o Proinfantil, o Proletramento, entre 

outros. Alguns desses programas visam à formação em nível médio/magistério, como o 

Proformação e o Proinfantil, outros têm o objetivo de desenvolver, com os professores, as 

competências e habilidades necessárias para o ensino de língua portuguesa e matemática, caso 

do Gestar e do Proletramento, ainda no desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, com o desenvolvimento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 

Paralelamente a essas atividades, também ficou sob a responsabilidade do Cefapro o 

acompanhamento e o desenvolvimento do Projeto “Sala de Professor”
8
, que teve início, como 

proposta da Seduc, com o Primeiro Parecer Orientativo, em 2003.  

 

Conforme se encontra no primeiro Parecer Orientativo [...] que se refere ao 

desenvolvimento da formação continuada do então chamado “Programa Sala de 

Professor”, a proposta é reflexo de anseios dos professores da rede estadual de 

ensino, especialmente porque esses estavam insatisfeitos com o funcionamento do 

Programa Salto para o Futuro, por não atender especificidades locais e 

momentâneas. (SILVA, 2014, p. 71) 

 

Para a autora, as especificidades locais referenciadas pelo documento estavam 

relacionadas à conjuntura educacional do estado, principalmente à integração com programas 

já existentes. Vale ressaltar que o estado estava implantando gradativamente a proposta de 

escola em ciclos e a Seduc entendia que seria necessário desenvolver, com os professores, os 

pressupostos teóricos e metodológicos dessa forma de organização do ensino. 

Assim, a Seduc, por meio do “Projeto Sala de Professor”, desejava que “os Professores 

promovessem transformações, atitudes e ações pedagógicas, refletindo no e sobre o processo 

                                                 
8
 Nome do projeto até o ano 2010, quando passou a ser denominado “Sala de Educador”, pois passou a abranger 

todos os profissionais da educação.  
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de ensino aprendizagem, priorizando as competências e habilidades, a partir de grupos de 

estudos regulares e contínuos” (SILVA, 2014, p. 72). 

Nesse contexto, o Cefapro precisava ser fortalecido, pois a viabilidade da política de 

formação continuada da/na escola proposta pela Seduc dependia de acompanhamento e 

intervenções teóricas e metodológicas. Por isso, a lei 8.405, de 2005, transformou os polos em 

unidades administrativas da Seduc: 

 

Tal dispositivo legal propôs mudança de nomenclatura e objetivos pedagógicos e 

administrativos no Centro de Formação. Estes passaram a se chamar Centro de 

Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato 

Grosso. Nesse novo contexto, mudou também a função do referido Centro, que 

assumiu a tarefa de promover o processo de formação continuada, de fomentar o uso 

das tecnologias e de possibilitar a inclusão digital de todos os profissionais da 

educação básica do Estado. (GOBATTO e BERALDO 2014, p. 41) 

 

Entretanto, somente em 2010, com o lançamento do documento “Política de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso”, o projeto de formação continuada 

ganha novo formato, inclusive com a mudança de nomenclatura de “Sala de Professor” para 

“Sala de Educador”: 

 

O projeto de formação continuada concebido em mato Grosso em 2003 como “Sala 

de Professor” tinha em sua gênese, um comprometimento com a formação 

continuada dos docentes. Esse espaço de formação foi ganhando corpo e ao longo 

dos anos com a participação dos profissionais que atuam nas escolas, levando-nos a 

repensar esse espaço formativo não mais como do “professor”, mas como de todo 

aquele que trabalha na escola, o que foi ratificado em 2009 com a publicação da lei 

12.014, que reconhece os funcionários de escolas, habilitados, como profissionais da 

educação. (MATO GROSSO, 2010, p. 23) 

 

De acordo com o documento, o objetivo principal do Projeto Sala de Educador é 

fortalecer a escola como espaço formativo, com o comprometimento coletivo na busca de 

superação das fragilidades e, consequentemente, da construção de aprendizagens. 

Assim, no Parecer Orientativo 01/2014, que estabelece as regras para elaboração e 

desenvolvimento do Projeto “Sala de Educador”, a Seduc dispõe sobre as ações a serem 

desenvolvidas pelas escolas e pelos Cefapros. 

Quanto à escola, o Parecer estabelece que é de sua responsabilidade a construção do 

Projeto “Sala de Educador”, indicando: 

 

As necessidades de formação; As estratégias de desenvolvimento dos estudos 

definidas com os profissionais da unidade escolar, professores(as) e 

funcionários(as); Ações de intervenção pedagógica que possibilitem a reorganização 

no decorrer do processo, de acordo com os novos desafios que se apresentarem; A 
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elaboração articulada ao Projeto Político Pedagógico da escola, evidenciando a 

concepção pedagógica assumida pela unidade escolar, pautada pelas concepções que 

se encontram nas Orientações Curriculares para a Educação Básica/MT; O que será 

desenvolvido pelo próprio grupo de professores(as), coordenadores(as) 

pedagógicos(as) e funcionários(as) e o que será necessário a intervenção dos(as) 

formadores(as) dos Cefapros a fim de que os objetivos propostos sejam alcançados; 

Os grupos de estudos sejam constituídos a partir das necessidades observadas no 

decorrer do diagnóstico da realidade, que poderão ser organizados por ciclo, área de 

conhecimento e seus componentes curriculares, área de atuação, por modalidade 

etc.; A coordenação do projeto seja de responsabilidade do coordenador pedagógico 

da escola e a carga horária mínima seja de 80 horas presenciais. (MATO GROSSO, 

2014, p. 5-6) 

 

Ao Cefapro, segundo o Parecer Orientativo, cabe: 

 

Orientar a elaboração do Projeto Sala de Educador considerando o diagnóstico das 

necessidades formativas; Acompanhar, orientar e avaliar o desenvolvimento do 

Projeto Sala de Educador em cada unidade escolar; Orientar os(as) 

coordenadores(as) pedagógicos(as) das unidades escolares na elaboração, 

desenvolvimento e avaliação do Projeto Sala de Educador; Chancelar os certificados 

da participação dos(as) profissionais da educação da rede estadual; Articular, com a 

assessoria pedagógica, ações que visem à efetiva implantação e implementação do 

Projeto Sala de Educador nas escolas; Assessorar e orientar a equipe gestora das 

Secretarias Municipais de Educação, que firmarem parceria, de forma a possibilitar-

lhes a implantação e implementação do Projeto Sala de Educador nas escolas 

municipais; Elaborar cronograma de acompanhamento, orientação e intervenção em 

atendimento às escolas no desenvolvimento do Projeto Sala de Educador; Participar 

de outros momentos pedagógicos desenvolvidos pela escola sempre que possível; 

Articular, junto ao(a) coordenador(a) de formação do Cefapro, a participação de 

outros(as) formadores(as) do Centro nos estudos desenvolvidos na escola, de modo a 

atender às diversas necessidades da mesma; Registrar o acompanhamento e 

intervenções realizadas nas escolas de forma a possibilitar a avaliação do Projeto e a 

atuação do Cefapro. (MATO GROSSO, 2014, p. 6-7) 

 

No documento relativo à Política de Formação dos Profissionais da Educação Básica 

de 2010, a Seduc reafirma que o Cefapro também é responsável pela formação em tecnologia 

educacional e pelo desenvolvimento dos programas nacionais de formação. Mesmo com o 

quadro ampliado a partir de 2009, o Cefapro não tem conseguido cumprir todas essas funções 

e constantemente tem sido alvo de críticas por parte das escolas.  

Algumas escolas reclamam um acompanhamento sistemático de seus projetos e/ou 

pedidos não atendidos pelos professores formadores. Há ainda professores que defendem que 

o Projeto Sala de Educador seja organizado “por meio de oficinas que reflitam na prática e 

que sejam inseridos estudos realizados por outros grupos não vinculados ao SE e também de 

pesquisadores que tenham prática em sala de aula” (SILVA, 2014, p. 99). No posicionamento 

da professora percebemos que a relação entre teoria e a prática é um problema a ser superado, 

sendo um caminho para essa superação a atitude coletiva de praticar a teoria e teorizar a 

prática. Um movimento dialético de constante reflexão sobre os fatores internos e externos 
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que influenciam a organização política, pedagógica e didática da escola. Um desses caminhos 

entendemos que seja por meio da apropriação teórica dos conceitos disciplinares segundo os 

pressupostos da teoria histórico-cultural. 

Além disso, é preciso refletir também sobre os aspectos que têm provocado um avanço 

dos índices aferidos pelas avaliações externas do estado, mas que não correspondem à 

qualidade da aprendizagem dos alunos que continuam a ocorrer predominantemente em uma 

perspectiva empírica. O ensino e a aprendizagem nessa perspectiva tem sido uma das 

preocupações de uma parcela dos profissionais que atuam no Cefapro, e foi com o objetivo de 

clarear um pouco essa situação que analisamos, neste capítulo, a política curricular e de 

formação de professores do Brasil e do Mato Grosso. Este estudo nos ajudou a compreender 

melhor a causa da manutenção do reprodutivismo em nossas escolas, mesmo com décadas de 

discussão em torno da questão curricular e com a quase totalidade dos professores com nível 

superior, uma realidade bem diferente daquela vivida na década de 1990.  

Porém, para compreender melhor a situação de aprendizagem dos alunos, 

preponderantemente empírica, no Capítulo 2 discutimos aspectos da formação docente e a 

prática de ensino nos anos iniciais, especificando nela o ensino de geografia proposto e 

realizado no contexto de Mato Grosso. A formação docente em Geografia será discutida sob 

três perspectivas: na primeira, analisamos a organização curricular dos cursos de pedagogia, 

os conteúdos geográficos e suas consequências no ensino dos conceitos geográficos aos 

futuros professores. Na sequência, propomos uma reflexão acerca do pensamento empírico e 

teórico e sua influência no ensino de geografia e na terceira discutimos o lugar, em uma 

perspectiva teórica, enquanto pressuposto metodológico para o ensino dos conteúdos de 

geografia nesse nível de ensino. 

 

 

 



2 ASPECTOS CURRICULARES, DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS E O 

LUGAR NO ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Este capítulo aborda o ensino de geografia sob três perspectivas. Na primeira, com as 

contribuições de Gatti e Barreto (2009) e de Libâneo (2010), procuramos entender como estão 

organizados os currículos dos cursos de pedagogia e como eles têm refletido no ensino dos 

conteúdos disciplinares, principalmente de Geografia, na formação de futuros professores. 

Além disso, se busca apontar o que os documentos oficiais, os livros didáticos e as 

bibliografias especializadas propõem que sejam trabalhados com as crianças nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

Na segunda parte, com o intuito de apresentar um fundamento teórico para orientar a 

formação docente que possibilita a superação do pensamento empírico dos professores, 

tratamos da abordagem histórico-cultural de Vygotsky e da teoria do ensino desenvolvimental 

de Davydov, enfatizando a construção de conceitos empíricos e teóricos. Para auxiliar nessas 

leituras buscamos autores como Libâneo (2004, 2013), Cavalcanti (2011, 2013a, 2013b), 

Couto (2006, 2009), entre outros que se dedicam aos estudos dessas teorias.  

Para finalizar, na terceira parte buscamos os referenciais teóricos de Santos (2006), 

Carlos (2007), Gonçalves (2007) e Cavalcanti, (2010, 2011, 2013a, 2013b) para 

apresentarmos o conceito de lugar enquanto categoria de análise e como referencial 

metodológico para o ensino de geografia. 

 

 

2.1 O CURRÍCULO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA E O ENSINO DOS CONTEÚDOS 

DISCIPLINARES AOS FUTUROS PROFESSORES 

 

 

Segundo Miranda (2012), para o professor desempenhar sua função docente ou 

produzir nos alunos os conhecimentos específicos ou disciplinares (geográficos, históricos, 

matemáticos, biológicos, etc.) é preciso que em sua formação docente tenha se apropriado dos 

conhecimentos didático-curriculares. Nesse sentido, o domínio da produção científica da área 
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a ser ensinada é imprescindível para que o professor possa organizar o ensino de tal forma que 

possibilite às crianças uma aprendizagem que ultrapasse a memorização mecânica. 

Infelizmente, essa não tem sido a realidade da formação inicial dos cursos de formação 

de professores, especificamente em Mato Grosso, e neles se inclui o curso de Pedagogia e os 

programas de formação em serviço. Em relação aos cursos de Pedagogia, vários estudos têm 

revelado que há privilégio, em suas matrizes curriculares, das disciplinas relacionadas às 

teorias da educação em detrimento do estudo dos conteúdos específicos, principalmente na 

área das ciências humanas, com destaque para a Geografia, tema de nosso estudo. 

A constatação disso pode ser encontrada no livro publicado em 2009, Professores do 

Brasil: impasses e desafios, pois, ao analisar as ementas de 71 cursos de Pedagogia, as autoras 

concluíram que: 

 

O grupo das didáticas específicas, metodologias e práticas de ensino (o “como” 

ensinar) representa 20,7% do total, e as disciplinas voltadas aos conteúdos a serem 

ensinados nas séries iniciais do ensino fundamental constituem apenas 7,5% do 

conjunto. Por essas indicações torna-se evidente que os conteúdos específicos das 

disciplinas a serem ministradas em sala de aula nas escolas não são objeto dos 

cursos de formação inicial docente. (GATTI e BARRETO, 2009, p. 123-124) 

 

Esse levantamento mostra que o curso de Pedagogia
9
 disponibiliza pouco tempo para 

as disciplinas voltadas aos conteúdos específicos e isso leva à pergunta: qual é a atividade 

principal dos pedagogos? 

Para Gatti e Barreto (2009, p. 123-124), as ementas dos cursos de Pedagogia 

“expressam preocupação com as justificativas, com o porquê ensinar, o que pode contribuir 

para evitar que os conteúdos se transformem em meros receituários. Entretanto, só de forma 

muito incipiente registram o quê e como ensinar”. Os aspectos priorizados são relevantes para 

a formação do professor, sem os quais eles acabam sendo meros repetidores das informações 

contidas nos manuais elaborados por técnicos das Secretarias de Educação e/ou dos livros 

didáticos, contribuindo pouco com a aprendizagem das crianças. 

Vale ressaltar que a ideia não é supervalorizar o conhecimento científico, mas ratificar 

que o domínio dos conteúdos por parte dos professores é pré-requisito para a prática docente. 

                                                 
9
 De acordo com os estudos de Gatti e Barreto (2009) o restante da carga horária dos cursos de pedagogia em 

média contempla os seguintes campos disciplinares: fundamentos teóricos da educação: 26%, conhecimentos 

relativos aos saberes educacionais: 15,5%, conhecimentos relativos as modalidades de ensino, 11,2%, outros 

saberes: 5,6%,  pesquisa e TCC: 7% e atividades complementares: 5,9%. 
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Portanto, esses conteúdos devem estar presentes tanto na formação inicial quanto na 

continuada. 

Em estudo semelhante ao das autoras, Libâneo (2010) analisou as matrizes 

curriculares de 25 cursos de Pedagogia do estado de Goiás. Nesse estudo, o autor (idem, p. 

567) detectou que: 

 

A porcentagem de horas destinadas à Didática, às metodologias específicas e 

disciplinas conexas (28,2% em média) indica que a formação profissional específica 

é, na maior parte das instituições, pouco valorizada no conjunto do curso, além de 

predominarem nas ementas conteúdos bastante genéricos, com pouca densidade 

teórica. 

 

O autor destaca que há, nos fundamentos e metodologias de Geografia, uma 

inexpressiva atenção à formação específica, pois das 25 ementas analisadas apenas sete dão 

indicações, embora resumidas, de temas como „construção da noção de espaço e a relação 

entre Geografia e meio ambiente‟, „conceitos de paisagem e espaços geográficos‟, „formação 

do conceito de espaço pela criança e o estudo do meio‟. Em relação à articulação entre 

metodologia e epistemologia, o quadro é ainda mais grave, já que somente quatro ementas 

indicam a apropriação dos conceitos de paisagem e espaço geográfico. 

A realidade trazida por Gatti e Barreto (2009) e Libâneo (2010) tem certa semelhança 

com as matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia de duas faculdades de Barra do Garças-

MT, município que sedia a formação continuada no CEPAFRO, objeto do estudo aqui 

apresentado, as quais denominamos de “F1” e “F2”
10

, que oferecem o referido curso na 

modalidade presencial. Vale ressaltar que essa comparação tem como objetivo a aproximação 

com a formação dos sujeitos de nossa pesquisa, uma vez que concluíram seus estudos nessas 

instituições. 

O curso de Pedagogia da faculdade “F1” foi autorizado pela Portaria Ministerial n. 

948, de 1º de abril de 2004, e é reconhecido desde 21 de dezembro de 2006, por meio da 

Portaria Ministerial n. 1.133, de 21 de dezembro de 2006. O curso apresenta como 

fundamentos norteadores os pressupostos éticos, políticos e epistemológicos, definidos a 

partir de uma clara opção por uma formação em favor da humanização dos processos de vida 

coletiva – culturais, políticas e econômicas – para professores que atuam e/ou atuarão na 

Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na gestão escolar e em ambientes 

não escolares. Nesses termos, segue as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, de 

2006.  

                                                 
10

 Todas as informações sobre os cursos foram obtidas nos sites oficiais das faculdades.  
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A matriz curricular da “F1” possui um total de 3.280 horas, sendo 2.880 horas 

voltadas para atividades formativas, das quais 380h são destinadas a atividades práticas. Das 

quatrocentas horas restantes, trezentas são direcionadas ao estágio supervisionado e cem para 

atividades complementares. Ao analisar a matriz, percebemos que, do total da carga horária 

do curso, aproximadamente 19,3% direciona-se ao ensino de didática, metodologias 

específicas e conteúdos disciplinares em ciências naturais, geografia, história, língua 

portuguesa e matemática.  

Especificamente para as metodologias específicas e os conteúdos disciplinares, são 

destinados aproximadamente 16,7% da carga horária, percentual superior à média nacional, 

que é de 7,5%. Esse reduzido percentual de horas destinadas aos conteúdos e às metodologias 

específicas pode influenciar negativamente na formação dos professores, que passariam a 

contar com estudos individuais ou coletivos (na formação continuada) para dominar os 

conteúdos que ensinam aos alunos.  

Essa reduzida carga horária para estudos dos conteúdos disciplinares pode ser 

creditada à resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) de 15 de maio de 2006, que 

instituiu as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia.   

Embora o documento destaque que o pedagogo deve estar preparado para atuar no 

ensino da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, estabelece também “a 

participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas 

e instituições de ensino.” (BRASIL, 2006a, p. 1). A falta de clareza nas diretrizes quanto ao 

fato de o pedagogo participar ou assumir tais funções acaba refletindo na definição das 

disciplinas que fazem parte do currículo. Dessa forma, “torna-se uma preocupação por parte 

da coordenação do curso, em contemplar todas as temáticas pontuadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais” (MARZARI, 2010, p. 84). Isso pode explicar a pouca presença de 

conteúdos específicos nas disciplinas do currículo, tanto para a Educação Infantil quanto para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Quanto à ementa que define os conteúdos a serem trabalhados na disciplina de 

Geografia, houve uma mudança para o ano de 2014. Até 2013, os conteúdos geográficos eram 

trabalhados na disciplina Conteúdos e Metodologias de Ciências Sociais
11

, juntamente com os 

conteúdos de História. Nessa ementa são destinadas 92 horas (72 para teoria e 20 para 

atividades práticas) para o estudo dos conteúdos, metodologias de ensino e avaliação de 

                                                 
11

 Essa junção dos conteúdos de Geografia e História nos remete à comparação com a disciplina Estudos Sociais, 

instituída no Ensino Fundamental das escolas brasileiras durante o Regime Militar, como já analisamos no 

Capítulo 1. 
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geografia e história. Os conteúdos de Geografia aparecem de forma genérica, pois a ementa 

estabelece que sejam estudados os conteúdos e os conceitos de geografia, mas não define 

especificamente esses conceitos e conteúdos, fato também constatado por Libâneo (2010) nos 

cursos de Pedagogia do estado de Goiás.  

Se considerarmos apenas a parte destinada ao estudo teórico, a ementa destina 36 

horas para o ensino de Geografia dificultando, dessa forma, um estudo mais aprofundado dos 

conceitos basilares da disciplina. 

A partir de 2014, a matriz curricular do curso foi reestruturada e a disciplina 

Conteúdos e Metodologias de Ciências Sociais desmembrada, dando origem às disciplinas 

Conteúdo e Metodologia da Geografia e Conteúdo e Metodologia da História. Com isso, na 

análise da ementa é possível perceber duas mudanças. A primeira em relação à ampliação da 

carga horária, pois a disciplina de Conteúdo e Metodologia da Geografia passou a contar com 

oitenta horas para estudos teóricos e vinte horas para atividades práticas, o mesmo tendo 

ocorrido com a disciplina de Conteúdo e Metodologia da História. A segunda mudança diz 

respeito aos conceitos da Geografia, pois a ementa de 2014 estabelece que sejam estudados os 

conceitos de espaço, tempo, relações sociais e cartografia. 

Assim, se utilizarmos como parâmetro os conceitos trabalhados, em Geografia, do 

primeiro ao quinto ano, indicados nos PCNs e nas OCs, percebe-se que a ementa atual é mais 

coerente, embora deixe de contemplar alguns conceitos importantes do pensamento 

geográfico propostos nos dois documentos, como, território, paisagem e lugar, que podem, no 

entanto, serem trabalhados ao se ensinar o conceito de espaço.  

Quanto à articulação entre os conhecimentos disciplinares (conteúdos) e a 

metodologia, as ideias não são muito claras, já que a ementa estabelece que sejam trabalhados 

métodos e recursos didáticos, além de encaminhamentos metodológicos, como a confecção de 

materiais didáticos. Assim, é possível perceber que o ensino dos conteúdos e as metodologias 

são estudados isoladamente. Esse aspecto da ementa torna-se mais interessante à medida que 

aparecem nas referências Libâneo e Cavalcanti, dois autores que têm discutido a necessidade 

dessa articulação na organização do ensino. Cavalcanti (2011, 2012, 2013a, 2013b) inclusive 

tem insistido, como analisamos ainda neste capítulo, que uma das formas de se fazer essa 

articulação está na proposta do lugar como ponto de partida para o estudo dos conteúdos 

geográficos.  

O curso de Licenciatura em pedagogia da “F2” foi reconhecido pela Portaria n. 1.403, 

de 19 de maio de 2004, e teve seu processo de Renovação de Reconhecimento aprovado pela 

Portaria n. 473, de 22 de novembro de 2011. O curso de Pedagogia disponibiliza 160 vagas 
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anuais e apresenta como objetivo a reflexão sobre as práticas pedagógicas inovadoras, 

repensando e transformando estruturas de ensino cristalizadas, em estruturas flexíveis, 

dinâmicas e articuladoras, a fim de possibilitar o exercício das diversas dimensões do trabalho 

pedagógico, no âmbito de instituições escolares e não escolares, associando teoria à prática, 

sendo a docência a base de sua formação e identidade profissional. 

Quanto à matriz curricular, a “F2” possui um total de 3.800 horas-aula, sendo 3.200 

delas dedicadas às atividades formativas do curso, 360 ao Estágio Supervisionado e 240 à 

realização de atividades acadêmico-científico-culturais. Das 3.200 horas-aula dedicadas às 

atividades formativas, aproximadamente 37,8% são destinadas aos estudos de didática, 

metodologias específicas e conteúdos disciplinares. 

Dessa forma, a matriz da “F2” se distancia um pouco da média nacional e também do 

levantamento realizado no estado de Goiás, ambas com 28,2%. Do mesmo modo que na 

matriz mais antiga da “F1”, não possui disciplina específica para o estudo de Geografia, mas 

disponibiliza 160 horas, divididas entre o 3º e o 4º ano do curso, para o estudo dos 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da História e da Geografia. 

No terceiro ano, a ementa da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do 

Ensino da História e da Geografia é composta por oitenta horas (sessenta teóricas e vinte 

práticas) para o estudo dos conteúdos disciplinares de Geografia e História, definindo-se a 

matriz da Geografia em vários conteúdos: o que é Geografia? Para que serve a Geografia? O 

que precisa ser ensinado em Geografia? Espaço geográfico e paisagem; Escala: instrumento 

para a compreensão do mapa; O meio ambiente e sua transformação pelo homem; 

Transversalidade curricular no ensino de História e Geografia dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; Identidade, família, escola, bairro e município; Planejamentos de ensino da 

História e Geografia (PPP do curso). 

Esses conteúdos são propostos para serem trabalhados em quarenta horas, já que a 

disciplina contempla os estudos de História e Geografia. Além disso, há confusão teórica 

entre conteúdos disciplinares dos anos iniciais, como família e escola, bairro, município e as 

categorias de análise, tais como espaço geográfico e paisagem. O modo como está 

apresentado o documento permite inferir que ele não foi elaborado por alguém que 

conhecesse os conceitos da Geografia.  

Nas oitenta horas do 4º ano, a ementa da disciplina contempla o planejamento de 

ensino da História e da Geografia, confirmando o pensamento de Libâneo (2010), já que 

segundo o autor há uma desarticulação entre os conteúdos e suas metodologias. Isso porque as 

metodologias são tratadas independentemente do conteúdo que lhes dão origem. Por outro 
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lado, cabe questionar: seria possível uma formação teórica dos professores tendo em vista a 

quantidade de conteúdos a serem estudados em quarenta horas, ou seja, 2,1% do total 

destinado para o curso? 

De modo semelhante à “F1”, seguindo os pressupostos das DCN‟s para o curso de 

Pedagogia, a F2 também apresenta uma ampla área de atuação para os egressos, afirmando 

que o profissional licenciado em Pedagogia será habilitado para atuar como docente na 

Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, inclusive na modalidade de 

educação de Jovens e Adultos (EJA) e na pedagogia hospitalar. Além disso, o profissional 

pedagogo pode também realizar atividades de gestão de projetos, dentro e fora da área 

educacional, relacionados ao apoio escolar, participação em atividades de gestão de processos 

educativos, planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades e projetos educativos, participação em reuniões de formação pedagógica, assistente 

de direção, funcionários de secretaria e biblioteca, e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos: no setor de gestão de pessoas nos serviços técnicos da 

Pedagogia, na área editorial, em editoras e centros de produção de material didático. 

Nesse aspecto, a “F1” e a “F2” apresentam um posicionamento semelhante entre si, 

uma vez que atendem o que está expresso nas Diretrizes Nacionais. Nesse sentido, Libâneo 

(2001, p. 164) escreve que: 

 

A caracterização de pedagogo-especialista é necessária para distingui-lo do 

profissional docente. Importa formalizar uma distinção entre trabalho pedagógico 

(atuação profissional em um amplo leque de práticas educativas) e trabalho docente 

(forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na escola). Caberia, também, 

entender que todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas que nem todo 

trabalho pedagógico é trabalho docente. 

 

Nesse mesmo texto da citação, o autor sugere, ainda, que o pedagogo e o professor 

tenham formações específicas. Nesse sentido, apresenta uma proposta em que a formação 

geral em Pedagogia e a formação de professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental passariam a ocorrer separadamente. 

 

O curso de Pedagogia será destinado à formação de profissionais interessados em 

estudos do campo teórico-investigativo da educação e no exercício técnico 

profissional, como pedagogos no sistema de ensino, nas escolas e em outras 

instituições educacionais, inclusive as não-escolares. Os cursos de formação de 

professores e os programas mencionados, abrangendo todos os níveis da Educação 

Básica, serão realizados num Centro de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento 

Profissional de Professores – CFPD [...]. (LIBÂNEO, 2001, p. 166) 
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Considerada a abrangência atual da formação dos pedagogos, a proposta de Libâneo 

seria uma alternativa para a melhoria da qualidade do ensino, pois, em cursos específicos de 

formação de professores haveria conteúdos e metodologias específicas para os professores 

atuarem na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino, que, então, poderiam ser mais 

bem trabalhados. 

Enquanto isso, temos pouca valorização da formação profissional específica que 

reflete, por exemplo, na dificuldade apresentada pelos professores pedagogos em organizarem 

o ensino dos conteúdos de Geografia, pois o conhecimento teórico do conteúdo é fundamental 

para o planejamento das atividades docentes. Nesse sentido, Libâneo (2009, p. 6) escreve que: 

 

O planejamento de ensino começa com a análise de conteúdo, em que primeiramente 

se buscam as relações fundamentais, essenciais, ou seja, o professor deve analisar o 

conteúdo e nele identificar seu princípio interno, o seu „núcleo‟. O princípio interno 

é a relação geral estabelecida entre os vários elementos que constituem um objeto de 

estudo, captada no processo de desenvolvimento e constituição desse objeto na 

prática social e histórica do campo científico. (LIBÂNEO, 2009, p. 6) 

 

Corroborando com essa ideia, Callai (2008) diz que para planejar o ensino é necessário 

que o professor de Geografia conheça a epistemologia e os referenciais teóricos da ciência. 

Com isso, pode decodificar e analisar os espaços concretos e fazer uso de metodologias 

necessárias para desvelar a realidade social pelo viés da análise espacial. 

Assim, por estar se referindo a professores licenciados em Geografia, a autora nos 

revela que esta também tem sido uma preocupação dos cursos de licenciatura em geografia. 

Portanto, a carência epistemológica e teórica parece ser também uma realidade de parte dos 

professores que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, no qual o ensino 

também ocorre de forma empírica em uma parcela significativa das escolas brasileiras. 

Percebe-se, assim, que essa não é uma realidade exclusiva dos professores pedagogos. 

Ressaltamos que, em relação a eles, existe um complicador, pois, como vimos, em sua 

formação inicial, os conteúdos de geografia são pouco expressivos pelo menos do ponto de 

vista da carga horária a eles destinada. No entanto, isso não quer dizer que eles não tenham 

condições de ensinar os conteúdos da disciplina de Geografia, mas, para que isso ocorra, 

conforme Straforini (2008, p. 78): 

 

Faz-se necessário que as discussões teórico-metodológicas não se restrinjam aos 

professores dos dois últimos ciclos do ensino fundamental [...] e Ensino Médio, 

muito menos sejam impostos de cima para baixo, ou seja, sem discussões e 

envolvimento dos professores e especialistas da área. 
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Nessa mesma linha de raciocínio, Libâneo (2010, p. 580) afirma que “a formação 

profissional de professores para os anos iniciais requer, imediatamente, reformulação dos 

currículos, em que se assegure aos futuros professores o domínio dos conhecimentos que irão 

ensinar às crianças, articulados com metodologias de ensino adequadas”. 

Nesse sentido, é preciso discutir uma política de formação em uma perspectiva crítica, 

para que os conhecimentos disciplinares e didático-curriculares sejam suportes para recriar 

uma prática docente que supere a mera memorização dos conteúdos disciplinares, ou, como 

explica Davydov, empíricos. Uma alternativa para isso pode ser encontrada na teoria 

histórico-cultural de Vygotsky e de seus seguidores, dentre eles o próprio Davydov, que 

propõem a formação de conhecimentos didático-curriculares dos professores em uma 

concepção teórica na qual possam se posicionar como mediadores do conhecimento das 

crianças. 

 

 

2.2 O ENSINO DESENVOLVIMENTAL DE DAVYDOV E AS CONTRIBUIÇÕES PARA 

O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Vasily Vasylyevich Davydov, da terceira geração de pensadores na linha sucessiva de 

Vygotsky, é considerado um dos grandes teóricos da didática russa, pensada a partir da teoria 

histórico-cultural. Davydov passou mais de duas décadas pesquisando o ensino nas escolas 

russas com o objetivo de organizar uma “teoria do ensino voltada para o desenvolvimento do 

pensamento das crianças e jovens” (LIBÂNEO e FREITAS, 2013, p. 320). Para os autores, 

Davydov dedicou seus estudos tendo em vista a superação do ensino tradicional no qual:  

 

[...] primeiro eram aprendidas as características aparentes do objeto; em seguida os 

objetos eram comparados uns com os outros e classificados, resultando na aquisição 

dos conhecimentos empíricos pelos alunos. Davydov inverteu essa lógica e segundo 

sua teoria, primeiro os alunos dominam o aspecto genético, essencial dos objetos, 

relacionado à sua produção científica, como um método geral para análise e solução 

de problemas relacionados a esses objetos. (idem, p. 320) 

 

Assim, na base da teoria de Davydov destacam-se a generalização, a formação de 

conceitos teóricos e a atividade de aprendizagem pelos estudantes, em que a formação “das 

generalizações conceituais se considera uma das finalidades principais do ensino escolar” 

(DAVYDOV, 1988, p. 101). 
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No desenvolvimento da teoria desenvolvimental, para Davydov (idem, p. 101), “o 

geral como algo que se repete, estável é o invariante definidor das diversas propriedades dos 

objetos, da classe dada, isto é, constitui o essencial”. Nesse sentido, a generalização deve ser 

examinada em conexão com a abstração, permitindo a separação da qualidade essencial que 

seja desmembrada de outras qualidades. Assim, “o conhecimento comum, sendo resultado da 

comparação e de sua fixação na palavra, sempre é algo abstrato, imaginável” (idem, p. 101). 

Em relação à formação da generalização conceitual nas crianças, Davydov (1988) 

afirma que, historicamente, esse processo, defendido por psicólogos e pedagogos, tem sido 

observado como procedimento de desenvolvimento das disciplinas escolares. Porém, faz uma 

ressalva: 

 

Aclarar esta circunstância tem uma importância teórica de princípio. O caso é que na 

psicologia e na didática se fala habitualmente de generalização e do conceito como 

tais. Na realidade quando se trata da via para formar a generalização conceitual [...], 

corresponde falar de sua interpretação lógico-formal. (idem, p. 103-104) 

 

Ocorre que as abstrações e generalizações do tipo lógico-formal e o pensamento daí 

resultante somente levam à formação de conceitos empíricos. Nesse sentido, Davydov (1988, 

p. 104) afirma que “no esquema lógico-formal entra tanto a formação dos conceitos 

cotidianos como de conceitos empíricos da ciência. As abstrações e generalizações lógico-

formais não expressam a especificidade dos conceitos científicos estritamente teóricos”. 

Assim, a base do raciocínio lógico-formal se limita à análise externa e aparente dos 

objetos, como se a produção científica pudesse ser simplificada ao dado em si. Com isso, na 

generalização conceitual empírica as particularidades essenciais do objeto não são separadas, 

ou seja, as propriedades externas são tomadas como essência. Isso não quer dizer que os 

conhecimentos empíricos sejam descartados, pois “a psicologia vigente recomenda aos 

professores utilizar a experiência empírica cotidiana de familiarização dos escolares com as 

coisas e fenômenos como base para que assimilem os conhecimentos escolares” (idem, p. 

110). 

Nesse caso, Davydov (1988) alega que vários psicólogos têm afirmado que o fato de 

desconsiderar as imagens cotidianas concretas acarreta consequências negativas. Em seu 

diálogo com o psicólogo S. Baranov, defende que “uma criança de sete anos sai do mundo das 

imagens concretas para ingressar paulatinamente no mundo das abstrações, no mundo dos 

conceitos” (idem, p. 110). 
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Para Davydov, é plenamente possível desenvolver o pensamento teórico com as 

crianças, ainda que a prática escolar tenha sido marcada pela utilização dos conhecimentos 

sensoriais cotidianos delas para o desenvolvimento de conceitos empíricos. Cabe aos 

professores inverter essa lógica para que o conhecimento se desenvolva pela via da 

reestruturação qualitativa, tendo em vista a formação do conhecimento científico teórico. 

Entretanto, isso não tem sido observado durante o ensino das crianças e essa prática pode ser 

atribuída à “aplicação da teoria do pensamento empírico na psicologia pedagógica e na 

didática do ensino primário” (idem, p. 111). 

A formação de conceitos empíricos segue a lógica do requisito didático de avançar do 

particular para o geral. Nessa forma de pensar, o geral se constitui como resultado da 

comparação de objetos singulares, da definição de uma ou outra classe de objetos, ou seja, da 

ascensão do sensorial ao abstrato expresso na palavra. Nesse caso, os termos empírico e 

teórico tem uma interpretação comum: “[o] primeiro é o sensorial-concreto e o segundo, o 

abstrato-geral, verbal” (idem, p. 111). Quanto maior for a quantidade de objetos que 

demonstra uma determinada classe dada, mais abstrato e „teórico‟ será o pensamento. Assim, 

se processa um engano em relação ao que entendemos como teórico, uma vez que “não se 

adverte que cada objeto se torna aqui de maneira unilateral, só em semelhança com outros, 

sem revelar as condições de existência do objeto integral em sua especificidade” (idem, p. 

111). 

Para Davydov, Hegel constatou que essa forma de pensamento abstrato é frequente na 

vida, sendo muito comum que as pessoas separem aspectos isolados dos objetos que, por 

vezes, se relacionam com algum outro, mas não colocam aparentes as manifestações internas 

de seus aspectos e particularidades. 

Nesse sentido, Davydov (idem, p. 114) afirma que na teoria da generalização empírica 

se examina apenas a percepção de forma subjetiva do conteúdo: “[n]essa teoria está ausente o 

problema da origem do conteúdo dos conceitos”. Assim, a criança tem uma relação direta 

com os resultados do processo, não percebendo, historicamente, como o conceito se formou: 

 

O conhecimento que representa as inter-relações entre interno e externo, entre 

essência e aparência, entre original e derivado, é chamado de conhecimento teórico. 

Tal conhecimento só pode ser apropriado se o sujeito reproduz o verdadeiro 

processo de sua origem, recepção e organização, isto é, quando o sujeito transforma 

o material. Então, o material adquire um propósito orientado-para-a-aprendizagem 

porque agora a intenção está voltada somente para a repetição de atos que outrora 

levaram pessoas a descobrir e conceituar o conhecimento teórico. (DAVYDOV, 

1999, p. 4) 
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Para Libâneo (2004), essa perspectiva de ensino “possibilita a apropriação da cultura e 

o desenvolvimento do pensamento” de forma articulada e unificada. Dessa forma, no processo 

de formação do pensamento teórico o aluno desenvolve ações mentais pela solução de 

problemas que provocam a atividade mental. Nesse processo de desenvolvimento cognitivo se 

apropria do conhecimento teórico e desenvolve as capacidades relacionadas a esse 

conhecimento. Nessa perspectiva,  

 

[d]ominar um conceito não significa conhecer apenas as características dos objetos e 

fenômenos que engloba, mas também saber como usar o conceito na prática, saber 

operá-lo. Isso significa que a assimilação do conceito envolve não apenas o caminho 

para cima, a partir do singular para a generalização nos casos parciais, mas também 

no sentido oposto, de cima para baixo, do geral para o particular, singular. Sabendo 

o geral deve-se saber como aplicar em um caso particular, isolado, com o qual temos 

relação em um determinado momento. (DAVYDOV, 1982, p. 27, tradução nossa) 

 

Entender essas questões que dizem respeito à forma de organização do pensamento é 

fundamental para compreender o processo de (re)produção histórico-espacial. Além disso, o 

conhecimento teórico, ao ser produzido, vai além da enumeração e classificação das partes. 

Assim, “quando o conhecimento de uma transformação responde o porquê ocorre, no que 

resulta, sobre que base e devido a que possibilidade se converte no que é e não em outra coisa, 

tem-se o pensamento teórico, constituinte do conceito (teórico) (DIAS e MANZONI, 2011, p. 

3). 

Para Cavalcanti (2013a), isso só é possível porque, nessa concepção de conhecimento, 

o sujeito e o objeto mantém entre si uma relação de interdependência e, como resultado dessa 

relação, temos uma transformação tanto de um como de outro. O objeto empírico passa a ser 

concebido intelectualmente, ao passo que o sujeito, ao ampliar seu universo simbólico e 

construir subjetivamente a realidade objetiva, também supera a condição de indivíduo 

empírico. Nesse sentido, “a tarefa do pensamento teórico consiste em elaborar os dados da 

contemplação e da representação em forma de conceito e com ele reproduzir unilateralmente 

o sistema de conexões internas que originam o concreto dado, descobrir sua essência” 

(DAVYDOV, 1988, p. 142). 

A seguir, apresentamos seis ideias de Davydov que estabelecem, de forma resumida, 

as diferenças entre abstrações, generalizações e conceitos empíricos e teóricos: 

 

1 Os conhecimentos empíricos se elaboram no processo de comparação de objetos e 

representações sobre eles, que permite separar as propriedades iguais, comuns. Os 

conhecimentos teóricos surgem no processo de análise do papel e da função de certa 

relação peculiar dentro de um sistema integral que, ao mesmo tempo, serve de base 

genética inicial de todas as manifestações. 2 No processo de comparação ocorre a 
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separação da propriedade formalmente geral de certo conjunto de objetos, o 

conhecimento desta propriedade permite relacionar objetos isolados a uma classe 

determinada, independente deles estarem ou não vinculados entre si. O processo de 

análise permite descobrir a relação geneticamente inicial do sistema integral como 

sua base universal ou essencial. 3 Os conhecimentos empíricos, apoiando-se nas 

observações, refletem nas observações as propriedades externas dos objetos. Os 

teóricos que surgem sobre a base da transformação mental dos objetos, refletem 

relações e conexões internas „saindo‟ assim dos limites das representações. 4 

Formalmente a propriedade geral se separa como algo pertencente à ordem das 

propriedades particulares e singulares dos objetos. Nos conhecimentos teóricos se 

determina o nexo da relação universal, realmente existente, do sistema integral com 

suas diferentes manifestações, o elo do universal com o particular. 5 O processo de 

concretização dos conhecimentos empíricos consiste em selecionar ilustrações, 

exemplos que se encaixam na correspondente classe dos objetos. A concretização 

dos conhecimentos teóricos consiste na dedução e explicação das manifestações 

particulares e singulares do sistema integral a partir de seu fundamento universal. 6 

As palavras, termos, são o meio indispensável para expressar os conhecimentos 

empíricos. Os conhecimentos teóricos se expressam, sobretudo, nos procedimentos 

mentais da atividade mental e posteriormente com a ajuda de diferentes meios 

simbólicos e semióticos, em particular as linguagens natural e artificial. 

(DAVYDOV, 1988, p. 154-155) 

 

Davydov explica que, para examinar as particularidades das abstrações, generalizações 

e conceitos teóricos como meio do pensamento teórico, se baseou nas características que se 

evidenciam no conhecimento científico com a ascensão do abstrato ao concreto. Afirma 

também que o conhecimento científico é uma das formas desenvolvidas da consciência social 

das pessoas, sendo esta também uma peculiaridade do direito, da arte e da moral. Assim, todas 

as formas de consciência social constituem o produto do „pensamento organizado‟ que tem a 

lógica do pensamento teórico. Designa a lógica dialética, com seu caráter compreensivo, 

criador ou teórico, uma relação direta com a ciência e com “todas as outras formas 

„superiores‟ de consciência social por manifestarem as leis do pensamento unitário” 

(DAVYDOV, 1988, p. 156). 

Nesse sentido, o pensamento teórico ou racional, com seus traços característicos, se 

revela de distintas formas na consciência social e, além de possibilitar a análise da base 

genética do todo, carrega em si a potencialidade do ato reflexivo, que possibilita aos homens 

examinarem constantemente os fundamentos de suas ações mentais “e com eles medeia uma 

com as outras, desentranhando assim suas inter-relações internas” (idem, p. 156). 

No desenvolvimento do pensamento teórico, na escola, ganha importância o papel 

exercido pelo professor, tanto no planejamento como no trabalho de mediação da 

aprendizagem das crianças em sala de aula, pois, ao pensar os conhecimentos disciplinares (o 

que ensinar), pedagógicos (como ensinar) e nas crianças (para quem ensinar), o professor 

deve se esforçar no sentido de que sua prática propicie abstrações e generalizações que 
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possibilitem resolver uma tarefa teoricamente, ou seja, não só para um caso particular, mas 

também para os casos semelhantes. 

 

2.2.1 A atividade de Aprendizagem como via para o Conhecimento Teórico 

 

Em seus estudos, Davydov buscou os pressupostos teóricos de Leontiev referentes à 

atividade humana, que a explica com base na necessidade, no motivo (objeto), no objetivo, 

nas condições e nas tarefas, sendo os elementos estruturais da atividade, as ações e as 

operações. Segundo Libâneo (2004, p. 13), Davydov concorda com Leontiev no que diz 

respeito ao fato de a atividade ser “constituída de necessidades, tarefas, ações e operações, 

mas acrescenta um componente que modifica substantivamente a formulação inicial. Trata-se 

do desejo, enquanto núcleo básico de uma necessidade”. Nesse sentido, Davydov (1988, p. 

171) escreve: 

 

Em primeiro lugar toda atividade de aprendizagem plena, sendo a atividade principal 

das crianças em idade escolar, pode se constituir a base de seu desenvolvimento 

omnilateral. Em segundo lugar, as habilidades e hábitos perfeitos de leitura 

compreensiva e expressiva, de escrita e cálculos corretos, são formados nas crianças 

que possuem determinados conhecimentos teóricos. Em terceiro lugar, uma atitude 

consciente das crianças em relação ao estudo se apoia em sua necessidade, 

desejo e capacidade de estudar, os quais surgem no processo de realização real da 

atividade de aprendizagem. (grifo nosso) 

 

Isso significa dizer que a necessidade da criança se revela em seus desejos para obter 

conhecimento sobre as características gerais do objeto em estudo. Isso pode ser observado 

quando, por meio da experimentação e da exploração, que também envolvem a criatividade, a 

criança desenvolve o conhecimento teórico: 

 

O ensino voltado para o desenvolvimento do pensamento teórico-científico requer 

do professor que ele leve os alunos a „colocarem-se efetivamente em atividade de 

aprendizagem‟. Na atividade de aprendizagem os alunos devem formar conceitos e 

com eles operar mentalmente (procedimentos lógicos do pensamento), por meio do 

domínio de símbolos e instrumentos culturais socialmente disponíveis e que na 

disciplina estudada encontram-se na forma de objetos de aprendizagem (conteúdos). 

Assim, os alunos estarão desenvolvendo conhecimento teórico-científico. 

(LIBÂNEO, 2009, p. 3) 

 

Uma situação inversa ocorre no ensino tradicional, em que as crianças aprendem a 

propriedade geral como um exemplo a mais de propriedade particular, singular, dos objetos. 

No ensino de cidade, por exemplo, o aluno, com base em elementos sensitivos, classifica os 

bairros como ricos e pobres, mas não avança no sentido de buscar a explicação das 
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manifestações particulares a partir do fundamento universal, da essência que só pode ser 

revelada mediante um processo de generalização substantiva, ou seja, da compreensão da 

produção espacial no modo de produção capitalista, que, segundo Harvey (2005), pode ser 

entendida a partir da teoria de Marx, na qual a acumulação de capital sempre está no centro do 

sistema, sendo determinante à construção das contradições internas.  

Desse modo, os “Programas de ensino que fornecem tal direção do pensamento no 

processo de apropriação de conhecimento são, de fato, um tipo de catálogo, categorização ou 

conglomeração de conhecimento.” (DAVYDOV, 1999, p. 9). Atividade dessa natureza pode 

ser aprendida por um aluno que tenha deixado de frequentar a escola, já que os conhecimentos 

empíricos são apenas a base para os conhecimentos científicos ou teóricos. 

Nesse caso, se as crianças forem questionadas sobre o que seria um bairro, muito 

provavelmente responderiam que se trata de uma parte da cidade, isso com base em seu 

conhecimento cotidiano/experiencial. Essa resposta é aparente e superficial para um ensino 

que se constitua como base para o desenvolvimento do pensamento teórico das crianças. 

Além disso, quem deixou de frequentar a escola responderia de forma semelhante a esse 

questionamento. Resposta como essa, segundo Lefebvre (2006), não revela a historicidade 

presente na produção social do espaço. 

A teoria de ensino desenvolvimental considera o conhecimento empírico, mas defende 

que precisa ir além, ou seja, o conhecimento deve ser construído do geral para o particular e 

vice-versa. Isso significa dizer que as crianças precisam descobrir e distinguir, no material de 

aprendizagem, algumas relações gerais ou essenciais, para daí abstraírem as características 

particulares. Isso é possível se a organização do ensino tiver por base a compreensão dialética 

do pensamento. De acordo com essa concepção, no ensino do bairro as crianças podem 

pesquisar a história do bairro, elaborar um mapa mental ou uma maquete, entre outros. Se as 

crianças moram em bairros diferentes, é importante que analisem e reflitam sobre esses 

mapas, maquetes e pesquisas que realizaram. Além disso, a organização das crianças em 

grupos, sob a mediação do professor, contribui para as discussões sobre os conteúdos da 

matéria e para, posteriormente, apresentarem os resultados das discussões (do coletivo para o 

individual) para os demais colegas. É nesse sentido que Davydov (1988, p. 171) aponta ao 

propor que “a atividade de aprendizagem produz melhores resultados quando as crianças 

interagem intensamente entre si no processo de assimilação de conhecimento e habilidades 

(por exemplo, discutem as condições de sua origem)”. 

Nessa concepção de ensino, compete ao professor, à medida que as crianças ampliam 

o conhecimento em relação ao objeto de estudo, aumentar o grau de dificuldade dos 
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problemas a serem resolvidos. Assim, as crianças, ao realizarem tarefas e resolverem 

problemas cada vez mais complexos envolvendo o conteúdo da matéria estudada, 

desenvolvem o pensamento teórico, se avaliam e fornecem aos professores elementos para 

que sejam avaliadas. Isso possibilita ao professor, enquanto medeia a aprendizagem, 

acompanhar sistematicamente o desenvolvimento coletivo e individual das crianças e da sua 

própria atuação. 

Nesse processo, as crianças e o professor desenvolvem constantemente um ato 

reflexivo e crítico, próprio do movimento dialético, possível porque a “consciência teórica 

direciona a atenção de humanos para a necessidade de entender suas próprias ações 

cognitivas, para considerar o próprio conhecimento. Em termos filosóficos isso se refere à 

reflexão” (DAVYDOV, 1999, p. 7). 

A organização do ensino na perspectiva desenvolvimental pode levar à ideia de que o 

professor assume uma tarefa secundária, pois desloca seu papel de transmissor de definições 

prontas do tipo “professor enciclopédia”, que escreve no quadro ou dita o significado das 

palavras
12

, para o de mediador da apropriação dos conceitos por parte das crianças. No 

entanto, essa prática de ensino exige muito mais dele, pois seu fazer pedagógico não se limita 

à apropriação do conteúdo enquanto definição, mas sim a uma mediação que propicia a 

operação mental capaz de captar as relações externas e internas do objeto estudado. Nessa 

perspectiva, 

 

O propósito da atividade de aprendizagem é ajudar os alunos a dominarem as 

relações, abstrações, generalizações e sínteses que caracterizam um aspecto do 

conteúdo. Este domínio é refletido na sua habilidade para fazer reflexão substantiva, 

análise e planejamento. A estratégia educacional básica para dar aos alunos a 

possibilidade para reproduzir pensamento teórico é a de criar tarefas instrucionais 

cujas soluções requeiram a formação de abstrações substantivas e generalizações 

sobre as ideias centrais da matéria. Esta aproximação é fundamentada na ideia de 

internalização de Vygotsky, ou seja, aprende-se o conteúdo da matéria aprendendo 

os procedimentos pelos quais se trabalham os temas específicos da matéria. 

(CHAIKLIN, 1999, p. 5) 

 

Para que isso ocorra nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a escola e o professor 

precisam estar bem preparados, pois, além do conhecimento científico e pedagógico, é preciso 

ter clareza sobre a função da escola, tendo como referência uma dimensão filosófica que se 

constitui em uma perspectiva utópica de sociedade. Isso nos revela que a atividade de 

aprendizagem consiste na apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos pela 

                                                 
12

 Bairro: Cada uma das partes principais em que se localiza a população de uma cidade. / Porção de território de 

uma povoação, mais ou menos separada. / Arrabalde; subúrbio (Dicionário Aurélio online). 
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humanidade em uma perspectiva teórica, e dela depende o trabalho do professor. Nesse 

sentido, Davydov (1988, p. 90) afirma que 

 

A entrada da criança na escola é uma das transições (passagens) cruciais na sua vida. 

A evidência externa desta transição é visível nas mudanças na organização da vida 

das crianças e nas novas obrigações que ela assume como aluno. Esta transição, 

porém, tem um fundamento interno de profundo alcance: ao ingressar na escola, a 

criança começa a assimilar os rudimentos (os ABCs) das formas mais desenvolvidas 

de consciência social, ou seja, a ciência, a arte, a moralidade e a lei, que estão 

ligados à consciência e ao pensamento teórico. Os ABCs destas formas de 

consciência social e formações espirituais correspondentes só são assimilados se as 

crianças realizam uma atividade adequada à atividade humana historicamente 

encarnada. Essa atividade é a atividade de aprendizagem. 

 

Para a viabilização dessa proposta de ensino e aprendizagem, Hedegaard (2002) 

escreve que é necessário que os professores, ao planejarem o ensino, possuam um amplo 

conhecimento dos conceitos e das leis gerais da disciplina, pois é esse conhecimento que 

deverá guiar o planejamento das etapas do ensino. “O planejamento do professor deve 

avançar das leis gerais para a realidade circundante em toda sua complexidade.” (idem, p. 

210). Nesse processo, o professor define exemplos capazes de demonstrar os conceitos e as 

leis gerais de forma transparente. Importante destacar que o planejamento do professor e o 

desenvolvimento das ações das crianças ocorrem inversamente, ou seja, enquanto o primeiro 

avança do geral para o concreto, as segundas partem das ações preconcebidas para a 

simbolização do conhecimento por meio da pesquisa: 

 

Há, portanto, um movimento duplo no ensino: o professor deve guiar o ensino com 

base nas leis gerais, enquanto as crianças devem se ocupar com essas leis gerais na 

forma mais clara possível por meio da investigação das manifestações dessas leis. É 

por isso que atividades práticas de pesquisa como objetos, filmes, visitas a museus 

são uma parte tão importante do ensino, especialmente durante as fases iniciais. 

(idem, p. 211) 

 

Assim, a autora (idem, p. 211) estabelece que “a base para o ensino está na divisão da 

atividade de aprendizagem em três tipos de ações: 1. delineamento do problema; 2. solução do 

problema e construção do problema, o que implica aquisição de capacidades; 3. avaliação e 

controle”. 

Para Davydov (1988), a atividade de aprendizagem se desenvolve em seis passos, 

estruturados a partir do uso de modelos como ferramentas de aprendizagem. Esses passos têm 

sua produção determinada pelas diferentes estruturas das tarefas didáticas: 
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A tarefa de aprendizagem é produzida pelos escolares mediante o cumprimento de 

determinadas ações que passamos a enumerar: 1ª transformação dos dados da tarefa 

a fim de revelar a relação universal do objeto estudado; 2ª modelação da relação 

diferenciada em forma objetivada gráfica ou literal; 3ª transformação do modelo, 

com vistas a estudar as propriedades em „forma pura‟; 4ª construção de um sistema 

de tarefas particulares que podem ser resolvidos mediante a aplicação de um 

procedimento geral; 5ª controle da realização das ações anteriores; 6ª avaliação da 

assimilação geral como resultado da solução da tarefa de aprendizagem. (idem, p. 

181) 

 

O autor (1988) explica que cada uma dessas ações possui operações, cujo conjunto 

pode mudar conforme a variação das condições reais em que se resolve uma ou outra tarefa da 

aprendizagem. É possível que, no início, as crianças apresentem dificuldades para formular as 

tarefas de aprendizagem e as propostas para executá-las, mas, com a ajuda inicial do 

professor, gradativamente desenvolvem capacidades que “formam neles a atividade de 

aprendizagem autônoma” (idem, p. 98). 

Vale ressaltar, como demonstramos no Capítulo 3, que os passos da organização do 

ensino influenciaram o planejamento do curso de formação continuada que realizamos com 

professores pedagogos que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental de Barra do 

Garças e Pontal do Araguaia, ambas as cidades no estado de Mato Grosso, cujos resultados 

possíveis na formação do docente, quanto ao conhecimento geográfico, estão na origem desta 

pesquisa. No curso foram trabalhados os conceitos de lugar, paisagem e cartografia, em uma 

perspectiva desenvolvimental, pois nossa preocupação com a formação dos professores dos 

anos iniciais era formar nos cursistas uma “atitude criativa em relação à atividade de 

aprendizagem” (idem, p. 103). 

Sabemos, com base no que já foi abordado anteriormente, que essa não tem sido a 

realidade da formação de professores, e isso tem refletido na aprendizagem das crianças, uma 

vez que predomina a transmissão do conhecimento empírico, na maioria das vezes como se 

apresentam no livro didático ou nos manuais produzidos pela administração pública, 

resultando, segundo Vygotsky (2001), em uma aprendizagem mecânica, geralmente 

infrutífera diante das necessidades de solução de problemas da vida. 

Como a preocupação da pesquisa foi o ensino de geografia, buscamos uma abordagem 

teórica na formação de conceitos geográficos. De acordo com Cavalcanti (2011), o aluno 

adquire ferramentas intelectuais que possibilitam a compreensão da realidade espacial para 

além das aparências, com toda sua complexidade e contradições. Isso se torna possível à 

medida que os objetos e fenômenos geográficos forem analisados em sua totalidade e tenham 

revelados sua forma/conteúdo e historicidade. 
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2.3 O LUGAR: UMA POSSIBILIDADE PARA A FORMAÇÃO DE CONCEITOS 

GEOGRÁFICOS EM UMA PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

 

Há séculos o homem se esforça para encontrar a melhor forma de sistematização e 

transmissão do conhecimento para as novas gerações. No ensino de Geografia não tem sido 

diferente e a discussão em torno do assunto se intensifica e divide opiniões nas últimas 

décadas, tanto nos documentos oficiais, como vimos no Capítulo 1, como nos espaços de 

pesquisa acadêmica, inclusive entre professores da educação básica. 

Em seu movimento de (re)construção, a partir das décadas de 1960 e 1970, a 

Geografia passou a incorporar a fenomenologia
13

 e o materialismo histórico-dialético que, 

embora com bases epistemológicas distintas, propõem o rompimento com a geografia 

tradicional, epistemologicamente ancorada no legado da ciência clássica positivista. Assim, 

buscou afastar o pensamento geográfico dos princípios fundamentais do positivismo, 

principalmente a separação do conhecimento e a organização hierarquizada no pensamento, 

do mais simples para o mais complexo, algo que dificulta o processo de generalização e 

abstração pela busca do conhecimento teórico do objeto em estudo. Vale ressaltar que a 

geografia tradicional se desenvolveu parametrizada pelo pensamento linear, algo importante 

para aumentar a produção e a produtividade em termos econômicos, mas não suficiente para 

dialogar com a complexidade do mundo atual – globalização, desemprego, exclusão, 

violência, entre outras – por se tratarem de questões não lineares e que só podem ser 

entendidas em sua totalidade. 

Santos (2004a, p. 103) compara a geografia tradicional a um reino do empirismo, 

principalmente a sua fase teorética ou quantitativa, que se desenvolveu sob a orientação 

neopositivista, após a Segunda Guerra Mundial: 

 

Um exame da situação atual na teoria espacial nos revela um imenso corpo de 

literatura, que se preocupa com atividades econômicas isoladas ou em grupos; e com 

os fluxos entre esses grupos de atividades. Esses agrupamentos ou módulos também 

são representados por firmas e os fluxos entre elas: inputs e outputs, são esses dados 

que fornecem a base para a formação de teorias espaciais tanto positivas, quanto 

negativas, para as quais o homem é uma abstração, uma média ou é mesmo 

inexistente. 

                                                 
13

 Embora essa corrente do pensamento geográfico tenha se desenvolvido significativamente nas últimas 

décadas, em nosso trabalho propomos uma discussão acerca do ensino de Geografia seguindo os postulados do 

materialismo histórico-dialético e da teoria histórico-cultural. 
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Em outro trabalho, o autor (2004b) afirma que os geógrafos sempre tiveram 

dificuldade para produzir teoria, daí a geografia ter se contentado com a abordagem empírica. 

Nesse sentido, “a discussão do objeto não se dava com a extensão, a profundidade e a força 

que deveria” (idem, p.21). 

Por sua vez, o tratamento dispensado ao saber geográfico que temos visto nas escolas 

é de manutenção do reprodutivismo, ou seja, de um ensino que dificilmente consegue 

desenvolver nas crianças e nos adolescentes um pensamento sobre a essência dos fenômenos 

produzidos historicamente no espaço, pelas relações dos seres humanos entre si e com a 

natureza. Isso porque, nessa concepção de ensino e aprendizagem, os fatos e acontecimentos 

são abordados “como se fossem dados a serem constatados, memorizados e descritos em si 

mesmos, como se fossem „ coisas‟ que tivessem sentido e significado neles mesmos, em sua 

existência empírica e que a ciência tivesse apreendido esse significado em seu todo” 

(CAVALCANTI, 2013a, p. 52). 

Entretanto, existem alguns teóricos que, embasados no materialismo dialético de Marx 

e Engels, na teoria histórico-cultural de Vygotsky, e, com menor expressão, mas não menos 

importante, na teoria desenvolvimental de Davydov, buscam a superação desse pensamento. 

Em relação às questões didático-curriculares foram valiosas, nesse sentido, as contribuições 

de Libâneo (2010) e Young (2011); no desenvolvimento do pensamento geográfico, Santos 

(2004; 2006) e Carlos (2007); e, no ensino de geografia, Cavalcanti (2010a, 2011, 2013a, 

2013b), Couto (2006, 2009), e outros.  

Santos (2006) apresenta uma alternativa para a quebra do pensamento dual e empírico 

da geografia tradicional ao afirmar que, em uma perspectiva crítica, o caminho seria partir da 

totalidade concreta, ou seja, de como ela se apresenta nesse período de globalização e, então, 

examinar as relações que se estabelecem entre a Totalidade-Mundo e os Lugares. “Isso 

equivale a revisitar o movimento do universal para o particular e vice-versa [...]” (SANTOS, 

2006, p. 73). Para o referido autor, a ideia de totalidade é um legado importante da filosofia 

clássica que muito contribui para a análise e o conhecimento da realidade, em que todas as 

coisas do universo formam uma unidade. Dessa forma, “cada coisa nada mais é que parte da 

unidade, do todo, mas a totalidade não é uma simples soma das partes. As partes que formam 

a Totalidade não bastam para explicá-la. Ao contrário, é a Totalidade que explica as partes” 

(idem, p. 74). 
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No mesmo sentido, Cavalcanti (2013a) afirma que o objeto de análise geográfica não 

pode ser concebido como se a explicação estivesse nele próprio, mas sim como uma 

abstração, uma construção teórica. 

 

O espaço geográfico não corresponde a um referente direto da experiência empírica, 

não é um objeto em si mesmo, a ser descrito em suas características externas. Ele é 

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

apreender a dimensão da espacialidade das/nas coisas do mundo. (CAVALCANTI, 

2013a, p. 51) 

 

Apoiada no pensamento lefebvriano de que as sensações e as percepções não ocorrem 

em operações distintas e de que a sensação torna-se um momento interno da percepção, a 

autora defende o ensino de geografia em uma perspectiva teórica. Uma forma de pensamento 

em que se destacam duas dimensões, a do imediato e a do mediato e suas relações no processo 

de aprendizagem: 

 

[...] no processo de conhecimento geográfico que ocorre na escola, assume-se o 

caráter mediato dos conteúdos geográficos a serem ensinados, pois, justamente eles 

são mediações que, uma vez apreendidos, propicia elementos para o 

desenvolvimento do pensamento dos alunos, no sentido de construir conhecimentos 

que extrapolam a experiência, o imediato e o visível, e que é capaz de estabelecer 

relações e conexões entre diferentes aspectos e manifestações do real. 

(CAVALCANTI, 2013a, p. 57) 

 

Porém, não há uma predisposição para que o aluno consiga desenvolver um tipo de 

raciocínio que o possibilite se relacionar com o mundo como objeto de pensamento. Nesse 

sentido, compete aos professores de Geografia o esforço intelectual para que, pela mediação 

didática, seja possível às crianças estabelecerem a relação do conhecimento teórico-científico 

com o seu cotidiano: 

 

Se o conteúdo apresentado/trabalhado nas aulas de geografia não são 

correspondências diretas da realidade vivida diretamente pelos alunos, mas, 

construções resultantes do conhecimento „mediato‟, o esforço do professor está 

centrado em demonstrar como essas duas dimensões estão relacionadas. 

(CAVALCANTI, 2013a, p. 59) 

 

Nessa mesma perspectiva, Couto (2009, p. 8), fazendo uma leitura de Marx, afirma 

que “na produção teórica do conhecimento o pensamento deve elevar-se do abstrato para o 

concreto e da forma para o conteúdo, de maneira a reproduzir o concreto no pensamento 

como concreto-pensado”. Dessa forma, entende que é possível superar, pela reflexão dialética, 

as oposições entre forma e conteúdo, mediato e imediato, abstrato e concreto. Com base no 
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pensamento de Lefebvre, o autor afirma que existem dois momentos do conceito, a abstração 

e a essência, contanto que assentadas na atividade prática do ser humano. 

Nessa concepção filosófica, o conceito é concebido enquanto concreto pensado não 

como objetos físicos e/ou materiais, ou seja, o concreto como síntese de muitas 

determinações. Assim, o concreto seria a unidade do diverso. “E enquanto totalidade, o 

conceito inclui os momentos da universalidade (identidade), da particularidade (diferença) e 

da singularidade (fundamento), como unidades inseparáveis” (COUTO, 2009, p. 8). 

Com base em Vygotsky, o autor esclarece que, em relação aos processos psicológicos, 

o conceito é uma generalização, pois articula momentos da universalidade (geral) com o da 

singularidade, passando pela particularidade. Com esse referencial, “no processo de 

construção de conceitos o pensamento sintetiza impressões desordenadas, estabelece relações 

entre o geral e o particular (e vice-versa), distingue e agrupa objetos/fenômenos” (COUTO, 

2009, p. 9). 

Visto dessa forma, o ensino de geografia deve questionar a consciência e a prática 

social das crianças e, desse modo, a ascensão do abstrato ao concreto supõe uma “abordagem 

dos conceitos/conteúdos da geografia no ensino a partir das conexões e contradições da 

universalidade (espaço global) com a singularidade (práticas espaciais dos indivíduos), 

mediadas pela particularidade (escalas intermediárias do espaço geográfico)” (COUTO, 2009, 

p. 11). Sobre isso, Cavalcanti (2011, p. 198) escreve: 

 

Trabalhar com as escalas – local e global e suas mediações – requer uma construção 

intelectual, que permita compreender suas interrelações, e também seus limites. 

Nem tudo é visto na escala do lugar, em primeira abordagem, numa experiência 

empírica. Os elementos que se observam e que são facilmente visíveis em uma 

escala, por exemplo, numa paisagem, em outras escalas não o são; porque mudam-se 

os aspectos e problemas possíveis de serem extraídos. 

 

Isso significa dizer que o professor de geografia, ao organizar o ensino, deve encontrar 

nas práticas espaciais das crianças, ou seja, nos espaços em que elas exercem suas atividades 

diárias, a conexão com os conceitos científicos correspondentes. Subentende-se que o 

professor possua o conhecimento nuclear do conceito e, com isso, proporcione às crianças 

encontrar, no caso particular, as determinações do conhecimento geral e, a partir daí, fazer 

generalizações e resolver problemas relacionados a situações similares mais ou menos 

complexas. 

Couto (2006), por meio do conceito de paisagem, desenvolve um pensamento que 

relaciona a concepção empírica de conhecimento e a construção de conceitos pelas crianças. 
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Assim, afirma que a paisagem pode ser compreendida por aquilo que vemos, ou seja, por 

elementos sensíveis da realidade. Nesse sentido, “independente do lugar, aquilo que vemos é 

invariável, e, portanto, definidor da própria paisagem. Os elementos que compõem as 

diferentes paisagens, entretanto, são variáveis” (COUTO, 2006, p. 5). 

Esse autor afirma, ainda, que embora em nosso cotidiano não enxerguemos as coisas 

isoladas, em geografia classificamos a paisagem como natural, se há predomínio de elementos 

naturais ou paisagem humanizada, quando prevalecem aspectos humanos. Assinala para o fato 

de que, ao fazermos isso, estamos conceituando, mas nem por isso ultrapassamos os atributos 

senso-perceptíveis ou empíricos da realidade. O conceito assim compreendido não ultrapassa 

o caráter de uma classificação da realidade. Nas palavras do autor, afirmar que “a paisagem, 

ou a região, ou o território, ou o espaço, compõem-se destes ou daqueles elementos não 

significa dizer o que eles são” (idem, p. 5). Portanto, nessa atividade não passamos da 

enumeração e classificação, característica da geografia tradicional. 

Para o autor, conceituar seria aplicar a outra situação a palavra aprendida, de modo a 

diferenciar outras paisagens, classificando-as como naturais ou humanizadas, tratando, assim, 

da capacidade de generalizar a partir de uma situação particular. Nesse sentido, “a 

generalização – escreveu Vygotsky – é um ato do pensamento perfeitamente conceitual 

(semântico) que reflete a realidade de modo bastante diferente de como esta é refletida nas 

sensações e nas percepções” (DAVYDOV, 1992, p. 1). 

Nessa perspectiva de pensamento, Couto (2006, p. 5-6) afirma que a generalização 

“caracteriza-se pelo trânsito da descrição de propriedades de um objeto individualizado a sua 

descoberta e separação em uma classe de objetos similares”. Isso significa que o trânsito entre 

o imediato (sensível, aparente) e o mediato (conceito) é dado pelo universal, ou seja, pelo 

nuclear do objeto ou fenômeno em estudo. 

É com esse enfoque que Young (2011) também faz referência ao tratamento a ser 

dispensado pelos professores aos conceitos que compõem o currículo das disciplinas 

escolares.  

 

As escolas são lugares onde o mundo é tratado como um „objeto de pensamento‟ e 

não como um „lugar de experiência‟. Disciplinas como história, geografia e física 

são as ferramentas que os professores têm para ajudar os alunos a passarem da 

experiência ao que o psicólogo russo, Vygotsky, se referiu como „formas mais 

elevadas de pensamento‟. As disciplinas reúnem „objetos de pensamento‟ como 

conjuntos de “conceitos” sistematicamente relacionados. (idem, p. 615) 
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Assim, é imprescindível que as crianças não confundam a Londres, lugar de 

experiência, com a Londres teórica ou objeto do pensamento. “Até certo ponto, é a mesma 

cidade, mas o relacionamento do aluno com ela, nos dois casos, não é o mesmo. A Londres 

onde vivem é um „lugar de experiência‟. Londres como exemplo de uma cidade é um „objeto 

de pensamento‟ ou um „conceito‟” (YOUNG, 2011, p. 615). Portanto, caso as crianças 

tenham dificuldade para diferenciar essas “duas cidades” terão problemas para aprender 

Geografia ou qualquer outra disciplina do currículo. Dessa forma, chegamos à constatação de 

que a “Londres da experiência” e a “Londres concebida teoricamente” são conhecimentos 

muito distintos. 

A mesma constatação é possível com o exemplo de paisagem utilizado por Couto 

(2006), pois a paisagem, como fruto da classificação, natural ou humanizada, é empírica e não 

pode ser confundida com a paisagem concebida teoricamente, fruto das generalizações e 

abstrações do pensamento, pois essa forma de pensar considera o conceito como uma 

operação da mente, um produto do pensamento que 

 

[a]o longo de toda nossa investigação, do ponto de vista psicológico o significado da 

palavra não é senão uma generalização ou conceito. Generalização e significado da 

palavra são sinônimos. Toda generalização, toda formação de conceitos é o ato mais 

autêntico e mais indiscutível de pensamento. Consequentemente estamos 

autorizados a considerar o significado da palavra como um fenômeno do 

pensamento. (VYGOTSKY, 2001, p. 398) 
 

Assim, não se trata de um procedimento para lidar com os fenômenos 

individualizados, aparentes, mas sim de tal forma que possibilite a solução de problemas 

considerando sua totalidade e historicidade, desenvolvendo a compreensão das origens, 

relações e dinâmicas dos fenômenos. Nesse sentido, “pelo procedimento epistemológico 

teórico, o objeto é observado enquanto se transforma. Ao recriar-se o objeto em sua relação 

com outros objetos, essas relações são reveladas”. (HEDEGAARD, 2002, p. 205) 

Segundo Morin (2000), isso ocorre a partir do momento em que as informações e os 

dados são situados em seu contexto histórico e adquirem sentido para os sujeitos. Para isso, é 

preciso superar o imediato e a aparência pela qual os fenômenos geográficos se apresentam. 

Lefebvre (1983, p. 216) corrobora com o tema ao escrever que:  

 

O conhecimento (a razão que quer conhecer) não pode parar nesse imediato (nas 

sensações, nas primeiras impressões), com o qual se satisfaz frequentemente o senso 

comum. Deve ir mais longe, na convicção de que por de traz do imediato, há outra 

coisa que, ao mesmo tempo se dissimula e se expressa nesse imediato; que o 

imediato é apenas a constatação (ainda insuficiente e abstrata, nesse sentido) da 



98 

 

existência da coisa; e que nós atingiremos „algo mais real‟: o próprio ser, sua 

essência. 

 

Ao produzir conhecimento teórico, o homem não considera apenas os elementos 

externos dos objetos, mas também as relações internas. Uma cidade, por exemplo, não é 

formada somente por um conjunto de bairros, mas é isso que aparece enquanto resultado nos 

estudos em que prevalece o pensamento empírico ou da experiência vivida pelas crianças, ou 

seja, é o que está posto como essência. A cidade é, teoricamente, um espaço produzido 

historicamente. Para explorar esse conceito, Young (2011, p. 615), por exemplo, sugere: “a 

professora talvez pergunte à classe quais são as funções da cidade de Londres. Isso requer que 

as crianças pensem na cidade em relação ao governo e ao comércio, e não apenas que 

descrevam como eles, seus pais e seus amigos experimentam a vida na cidade”. 

Com isso se propõe que, ao responderem questões relacionadas ao conhecimento 

teórico, as crianças sejam capazes de fazer generalizações de um caso particular e aplicar o 

conhecimento geral a outros casos particulares, contribuindo para a formação dos conceitos 

geográficos indispensáveis à compreensão do mundo vivido e concebido. Essa é uma das 

contribuições da teoria histórico-cultural e de seus desdobramentos didáticos realizados pelos 

discípulos de Vygotsky. 

Desse modo, a formação de conceitos geográficos pode ser entendida como uma 

espécie de percurso a ser realizado nas aulas de geografia, tendo como ponto de chegada o 

conhecimento teórico.  

 

A formação de conceitos geográficos é uma habilidade essencial para a compreensão 

da realidade para além de sua dimensão empírica, na medida em que os conceitos 

permitem fazer generalizações e incorpora um tipo de pensamento que é capaz de 

ver o mundo não somente como um conjunto de coisas, mas um modo de 

pensamento que é capaz de converter tais coisas, por meio de operações intelectuais, 

em objetos espaciais (teoricamente espaciais, se assim se pode dizer). 

(CAVALCANTI, 2011, p. 201) 

 

Para viabilizar essa proposta em sala de aula, é necessário que os conteúdos 

trabalhados tenham como objetivo a formação de conceitos geográficos, destacando-se, neste 

estudo, o conceito de lugar, que possibilita uma abordagem dos conteúdos tendo como ponto 

de partida os conhecimentos imediatos ou cotidianos. Com isso, a proposta é de que o aluno 

conheça seu local, seu bairro, sua cidade, suas características e seus problemas geográficos e, 

ao aprender a analisar seu lugar, também consiga compreender as outras escalas geográficas. 

Com isso, destacamos que, enquanto possibilidade de planejamento do professor, o 

conceito de lugar tem se projetado com um dos mais fecundos, pois, pensado a partir da 
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perspectiva do materialismo dialético, traz em si o “embrião” das relações local/global e do 

conhecimento geral/particular. Isso não quer dizer que os demais conceitos e/ou categorias de 

análise não tenham importância no ensino; pelo contrário, ao utilizar o lugar como base para o 

ensino de geografia, o professor deve ter como objetivo o desenvolvimento de um sistema de 

conceitos que estruturam os estudos geográficos em um tempo dominado pela técnica, pela 

ciência e pela globalização de ideias e ações. Entre eles está o espaço, que se constitui como a 

categoria geográfica central que, como os demais – paisagem, escala, entre outros –, só pode 

ser concebido como produto do pensamento. Nesse sentido, concordamos que, “por 

excelência, o lugar é um meio para se entender o espaço geográfico” (GONÇALVES, 2007, 

p. 522). 

É nesse sentido que a autora, fazendo uma leitura de Carlos (2007) e Santos (2006), 

afirma que “entendendo que a globalização materializa-se concretamente no lugar, o lugar é 

visto como o espaço que se vive e se realiza o cotidiano bem como espaço em que o mundial 

se concretiza” (GONÇALVES, 2007, p. 526). Assim, para entender as particularidades do 

local no qual a vida cotidiana se desenvolve, é necessário pensar por conceitos. Não apenas no 

conceito de lugar, mas por intermédio dele, que passa a desempenhar o papel de mediador 

simbólico do entendimento dos conteúdos geográficos. 

Além disso, os conceitos mantêm uma relação dialética entre si, uma praça ou um 

bosque, por exemplo, podem ser um lugar, uma paisagem, um território ou mesmo um espaço 

geográfico, isso vai depender do olhar ou do interesse que o sujeito possui ao procurar 

entender essa localidade. Assim, a “conclusão a se chegar é a de que a análise geográfica que 

se faz de um objeto é que o torna paisagem ou lugar, por exemplo”. Isso “quando se tem 

como meta formar para o desenvolvimento de um tipo de pensamento, que é capaz de „ver‟ 

para além do visível [...]” (CAVALCANTI, 2013a, p. 54-55). 

Como já foi dito anteriormente, o lugar tem se revelado um dos conceitos importantes 

para o ensino de geografia, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental em que, 

segundo Davydov (1988), o espaço vivido pela criança assume um papel importante para a 

compreensão dos conteúdos escolares (teóricos ou científicos). Nesse sentido, Young faz uma 

análise sobre a origem, a aquisição e a finalidade dos conceitos teóricos ou científicos e dos 

conceitos empíricos ou cotidianos. 

 

Conceitos teóricos originam-se em comunidades de especialistas produtores de 

conhecimentos, como físicos e geógrafos. Esses conceitos têm finalidades 

específicas pelo fato de nos capacitarem a fazer generalizações confiáveis a partir de 

casos particulares e testá-las. Conceitos teóricos são sistematicamente relacionados 

uns aos outros (em matérias e disciplinas), e são adquiridos consciente e 
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voluntariamente por meio da pedagogia nas escolas, faculdades e universidades. Em 

contraste, conceitos cotidianos são „captados‟ inconscientemente por todos em suas 

vidas diárias e são adquiridos pela experiência de formas ad hoc para propósitos 

específicos, relacionados com problemas particulareshe, em contextos particulares. 

(YOUNG, 2011, p. 615-616) 

 

Muitas vezes os conceitos científicos não fazem parte da vida cotidiana das crianças. 

“Tais conceitos pertencem apenas a um mundo específico, constituído por pesquisadores 

especialistas envolvidos em desenvolver conhecimento novo” (YOUNG, 2011, p. 616). 

Assim, dialogando com Bernard Charlot, o autor afirma que, nessas circunstâncias, o 

professor assume um duplo papel: o primeiro, de ajudar as crianças a relacionar 

conhecimentos científicos e conhecimentos de sua vida cotidiana, e o segundo, de trabalhar 

com elas os conhecimentos científicos que não têm sua origem na vida cotidiana e 

normalmente não possuem relação direta com ela. 

Young não cita o lugar como referencial para o ensino dos conceitos científicos, pois 

sua proposta abrange todas as disciplinas do currículo escolar, ou seja, vai além de uma 

proposta para o ensino de geografia. No entanto, a maneira com descreve o papel que o 

professor deve assumir ao planejar e mediar o processo de ensino e aprendizagem vem ao 

encontro da concepção de lugar como referencial metodológico para o ensino de geografia, 

pois em comum são valorizados os conhecimentos cotidianos dos alunos. 

Nesse sentido, Cavalcanti (2013a, p. 61) escreve que ao ensinar o professor deve ter 

como objetivo que a criança “conheça seu lugar de vida cotidiana, seu bairro, sua cidade, as 

características e os problemas geográficos desses locais e, com isso, também aprenda uma 

maneira de analisar esses lugares, uma maneira de compreender a multiescalaridade”. 

É esse aspecto da relação entre sujeito e objeto de aprendizagem que retratamos 

quando analisamos o processo de generalização constituído por Davydov. É nesse sentido 

também que afirmamos que o lugar carrega o embrião da relação dialética multiescalar e do 

conhecimento geral/particular. Sobre isso, Couto (2006) afirma que a percepção sensorial dos 

objetos e fenômenos que nos rodeiam é o ponto de partida para todos os tipos de 

generalização. 

Refletindo sobre essas proposições, retornamos ao pensamento de Hedegaard sobre a 

condição do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem, que toma o lugar 

como ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem. No dizeres da autora, compete 

ao professor organizar o ensino, tendo como referencial o conhecimento geral amplamente 

enriquecido, para que o aluno, ao partir da realidade vivida, construa conceitos. Assim, ao 

planejar o ensino e mediar a aprendizagem é importante que o professor tenha um amplo 
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conhecimento, que lhe possibilite desvelar o invisível presente nos conteúdos geográficos, 

aspectos que, segundo Libâneo (2010), só podem ser revelados ao se chegar à essência ou 

nuclear do conteúdo da matéria estudada. 

Nesse sentido, Cavalcanti (2013b) afirma que as aulas de geografia devem ter como 

meta a formação de conceitos geográficos. Para que o professor atinja esse objetivo, propõe 

uma forma de organização didática que parte da seleção do conteúdo geográfico e da 

demarcação dos principais conceitos e habilidades a serem desenvolvidos com as crianças. 

Para o trabalho em sala de aula propõe três passos: problematizar, sistematizar e sintetizar. A 

problematização consiste basicamente em colocar as crianças em atividade de aprendizagem, 

como na proposta dos seguidores de Vygotsky, principalmente de Leontiev e Davydov. “Com 

essa problematização espera-se que o aluno de alguma forma se envolva com a temática 

proposta para o trabalho, e daí esteja mais disponível para a aprendizagem” (CAVALCANTI, 

2013b, p. 391). Assim, é correto afirmar que as “ações humanas estão impregnadas de 

sentidos subjetivos, projetando-se em várias esferas da vida dos sujeitos, obviamente também 

na atividade dos alunos, na compreensão das disciplinas escolares, no envolvimento com o 

assunto estudado” (LIBÂNEO, 2004, p. 14). 

Nesse sentido, Cavalcanti (2013b) propõe que as crianças sejam questionadas em 

relação à relevância do tema, ao que sabem sobre ele e a relação do conteúdo com sua 

experiência cotidiana. É nesse terceiro passo que se evidencia a presença do lugar como 

pressuposto metodológico para o ensino dos conceitos geográficos. Nessa perspectiva, o lugar 

não deve servir apenas como estratégia para a mobilização inicial das crianças, “ao contrário, 

a referência ao lugar deve ser uma constante na busca de sentido dos conteúdos escolares” 

(CAVALCANTI, 2010a, p. 4). Isso implica que na sistematização essa relação também deva 

estar presente, pois é necessário apontar as possibilidades de contribuição do estudo para a 

vida cotidiana e a elaboração de novos questionamentos para o avanço do conhecimento. 

Desse modo, o lugar estaria presente na trajetória de construção dos conceitos 

geográficos relacionados ao conteúdo estudado, uma vez que é possível detectar o movimento 

do pensamento do aluno, na perspectiva de Hedegaard, dos conhecimentos cotidianos 

(primeiro passo) para os conceitos, por meio da generalização (resultado do processo após o 

terceiro passo). 

Diante disso, concluímos que, na proposta de ensino dos conteúdos de geografia, que 

tem como objetivo a formação de conceitos geográficos, a relação entre o ensino 

desenvolvimental de Davydov e o conceito de lugar se apresenta com ampla possibilidade de 

conjugação. Para clarear essa ideia, basta pensar no lugar como materialização da relação 
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dialética global/local e a didática com pressuposto teórico no pensamento que se constrói em 

uma via de mão dupla entre o geral e o particular. É com essa perspectiva que encaminhamos 

a análise da prática de ensino dos professores pedagogos que atuam nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Nesse sentido, no próximo capítulo nosso objetivo é analisar as 

contribuições do curso de formação continuada realizado em 2012 com professores 

pedagogos. Assim, nosso foco se volta para a busca de respostas sobre: as contribuições do 

referido curso na prática pedagógica das professoras; a superação do ensino empírico dos 

conteúdos geográficos na prática docente; o uso do lugar como referencial teórico para o 

ensino de geografia.    

 



3 A FORMAÇÃO CONTINUADA E A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

GEOGRÁFICOS: O CASO DO CEFAPRO DE BARRA DO GARÇAS-MT 

 

 

Neste capítulo discutimos, inicialmente, os resultados obtidos com a realização de um 

curso de formação continuada a respeito dos conceitos de lugar, paisagem e cartografia junto 

aos professores pedagogos que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 

estadual de Mato Grosso. Consideramos esses conceitos imprescindíveis para o ensino e a 

aprendizagem de geografia e, também, porque estão contemplados nas Orientações 

Curriculares do Estado, como eixos básicos a serem apropriados pelos alunos ao longo do 

primeiro e segundo ciclo. O referido curso aconteceu nas dependências do Cefapro, de março 

a agosto de 2012. Em seguida, analisamos o resultado de uma pesquisa realizada em 2014 

com um grupo de professoras que participaram do curso. Essa fase foi constituída por três 

instrumentos de produção de informações: o questionário, a observação e a entrevista. Quanto 

ao questionário, este foi dividido em duas partes: a primeira, mais geral, contendo questões 

objetivas, contemplou aspectos que dizem respeito à formação das professoras e a visão geral 

que possuem em relação à formação inicial e continuada; na segunda, mais específica, 

analisamos, por meio de três perguntas discursivas, as contribuições do curso de formação 

continuada na apropriação dos conceitos e na atividade docente das professoras. Em relação à 

observação, foram acompanhadas as aulas de duas professoras, escolhidas entre as catorze 

que responderam o questionário.  O objetivo principal dessa fase foi o de buscar na prática 

pedagógica das professoras a influência do conceito de lugar, além disso, analisar a mediação 

didática e a organização do ensino tendo como parâmetro a possibilidade de construção do 

conhecimento teórico pelos alunos. O Mesmo acontecendo com a entrevista, realizada com as 

mesmas professoras que tiveram suas aulas observadas. A partir daí, e tomando como base os 

fundamentos da abordagem histórico-cultural, investigamos os desdobramentos do curso de 

formação na ação pedagógica das professoras junto aos alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental de duas escolas estaduais em Barra do Garças - Mato Grosso. 

 

 

3.1 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES PEDAGOGOS 

REALIZADO NO CEFAPRO DE BARRA DO GARÇAS, EM 2012 
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O curso de formação continuada com os professores pedagogos foi planejado tendo 

como base os fundamentos da abordagem histórico-cultural e da teoria desenvolvimental de 

Davydov. Da mesma forma que esse estudioso organizou uma proposta de ensino, a partir de 

conceitos, para a formação do pensamento teórico, nós o fizemos também. Assim, elegemos 

os conceitos de lugar, paisagem e alfabetização cartográfica, para o desenvolvimento de um 

curso organizado em três unidades, uma para cada conceito. Para a realização do curso foram 

previstas trinta horas de formação presencial e dez horas à distância, uma vez que requeria a 

leitura prévia de textos e a realização de algumas tarefas. Especificamente para o 

desenvolvimento do conceito de lugar foram disponibilizadas dez horas presenciais e três 

horas à distância. 

Participaram do curso de formação continuada, de março a agosto de 2012, 29 (vinte e 

nove) professoras e um professor
14

, dos quais 25 (vinte e cinco) concluíram o curso. Todos 

com formação em Pedagogia, os professores atuavam, naquele ano, nos anos iniciais de seis 

escolas, cinco de Barra do Garças e uma de Pontal do Araguaia.  

Todos os encontros formativos aconteceram nas manhãs de sexta-feira, nas 

dependências do Cefapro. O objetivo principal foi compreender se a organização do ensino a 

partir da teoria desenvolvimental contribuiria para a apropriação, por parte dos professores 

pedagogos, dos conceitos de lugar, paisagem e cartografia. 

O referencial adotado visava modificar uma prática de ensino que se limitava aos 

dados aparentes e que impedia uma maior compreensão das transformações, dos movimentos, 

da totalidade, das contradições, das variáveis próprias da formação dos conceitos científicos 

imprescindíveis à formação do pensamento teórico. Isso requer uma organização da atividade 

de estudo que, segundo Davydov (1988), segue uma sequência didática formada por ações, 

operações e tarefas. 

Vale ressaltar que, embora tenhamos desenvolvido com os professores atividades 

visando à formação dos conceitos de paisagem, lugar e cartografia, no presente estudo 

analisamos apenas a organização e o desenvolvimento do conceito de lugar. 

No planejamento de uma atividade de estudo com essas metas, é importante destacar, 

há a necessidade de um tempo razoável para a elaboração do material (fotos, vídeos, músicas), 

além da adaptação dos textos para uso didático em sala de aula. Isso exigiu muita leitura e 

                                                 
14

 Os números refletem a realidade dos cursos de Pedagogia no Brasil. Em 2005, entre os formandos de 

pedagogia que participaram do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), apenas 7,5% eram do 

sexo masculino (GATTI e BARRETO, 2009, p. 162). 
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discussões entre os três professores formadores, sendo dois da área de ciências humanas com 

formação em Geografia e uma da área de alfabetização, com formação em Pedagogia. Disso 

resultou o planejamento do ensino do conceito em cinco ações, cada uma com as respectivas 

operações
15

 e tarefas, conforme podemos observar na tabela 5. Em relação à proposta de 

Davydov, fizemos a opção pela junção das duas últimas ações que se referem à avaliação, ou 

seja, controle da realização das ações anteriores e avaliação da assimilação geral como 

resultado da solução da tarefa de aprendizagem, em função do pouco tempo para 

desenvolvermos os conceitos programados. 

 

TABELA 5 – PLANEJAMENTO DE ENSINO DO CONCEITO DE LUGAR 

Ações Operações 

 

1- Transformação dos dados da tarefa a 

fim de revelar a relação universal do 

objeto estudado.  

 Elaboração inicial do conceito de lugar; 

 Análise e interpretação de imagem e debate; 

 Análise e interpretação de letra de música e 

debate; 

 Texto de apoio e debate. 

2- Modelação da relação diferenciada em 

forma objetivada gráfica ou literal. 
 Elaboração de representação do lugar; 

 

3- Transformação do modelo, com vistas 

a estudar as propriedades em „forma 

pura‟. 

 Texto de apoio e debate; 

 Reelaboração de um conceito de lugar. 

4- Construção de um sistema de tarefas 

particulares que podem ser resolvidos 

mediante a aplicação de um 

procedimento geral. 

 

 Análise e interpretação de imagem e debate; 

5- Avaliação da assimilação geral como 

resultado da solução da tarefa de 

aprendizagem. 

 

 Reelaboração do conceito de lugar. 

Fonte: Produção do autor (2015). 

 

Seguindo os pressupostos da teoria histórico-cultural as operações de todas as ações 

foram organizadas com atividades do geral para o particular, ou seja, os professores 

previamente divididos em grupos e com a mediação dos formadores debatiam e, em seguida, 

individualmente, elaboravam uma proposta, retomavam as discussões e escolhiam uma para 

ser apresentada aos demais participantes do curso.  

Na primeira ação, que trata da transformação dos dados da tarefa a fim de revelar a 

relação universal do objeto estudado, definimos como objetivo de aprendizagem conhecer as 

percepções iniciais a respeito do conceito de lugar. Nessa ação foram organizadas quatro 

operações para que os professores iniciassem o processo de internalização da ideia do nuclear 
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 As operações consistem no modo de execução de uma ação, são os conteúdos necessário de qualquer ação, 

determinada pela natureza da tarefa. (LIBÂNEO, 2004, p. 13) 
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ou essência do conteúdo em estudo. Assim, como primeira operação pedimos que os 

participantes elaborassem um texto sobre o que entendiam em relação ao conceito de lugar. 

Especificamente com essa produção, tínhamos o objetivo de saber a concepção inicial de cada 

participante. 

Na sequência, com a segunda operação, para atuar nos motivos dos cursistas 

projetamos uma foto da praça central da cidade de Barra do Garças e fizemos a seguinte 

pergunta: que significado tem essa imagem para vocês? Ao debaterem sobre esse tema os 

professores iniciaram o processo de internalização do conceito, pois perceberam, em parte, as 

limitações da definição de lugar que haviam elaborado na primeira operação. 

Ainda na primeira ação, como terceira operação, os professores organizados em grupo 

de quatro pessoas, leram, discutiram a tarefa, que consistia em destacar o tema central da letra 

da música “Onde eu nasci passa um rio”, de Caetano Veloso, e relacionar com o conceito em 

estudo – lugar. Como quarta operação, também em grupos, os participantes discutiram e 

posteriormente debateram o texto “O lugar como uma construção social” (MOREIRA e 

ESPANHOL, 2007, p. 48-60). 

A ação dois consistiu na modelação da relação diferenciada em forma objetivada 

gráfica ou literal e tinha como objetivo elaborar um modelo que representasse a relação 

principal do conceito de lugar, ou seja, que os professores expressassem por meio de 

esquema, mapa, gráfico, desenho ou texto o que e como estavam internalizando o conteúdo. 

Essa ação contou com apenas uma operação, que consistia na elaboração de um desenho a 

respeito da compreensão de lugar. Nessa ação realizamos considerações sobre o que os 

professores apresentaram na modelação para que através da mediação abríssemos caminho 

para a apropriação do nuclear do conteúdo em estudo. 

No desenvolvimento da ação três, que consistiu na transformação do modelo, com 

vistas a estudar as propriedades em sua forma pura, tínhamos como objetivo o 

reconhecimento das propriedades fundamentais para a formação do conceito nuclear de lugar. 

Esta ação contou com duas operações: na primeira foi proposta a discussão do texto – 

“Definir o Lugar” (CARLOS, 2007)
16

 – e na segunda pedimos para elaborar o conceito de 

lugar. 

Quanto à ação quatro, ou seja, construção de um sistema de tarefas particulares que 

podem ser resolvidos mediante a aplicação de um procedimento geral, estabelecemos como 

objetivo a solução de problemas específicos, utilizando o modo geral do conceito de lugar. 

                                                 
16

 Texto adaptado do primeiro capítulo do livro “O lugar no/do mundo” de Carlos (2007). 
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Nessa fase, que contou com apenas uma operação, pedimos para os professores analisarem 

fotos de locais variados de Barra do Garças e justificarem se pelo menos um daqueles locais 

representava um lugar. 

Na última ação, que consistiu na avaliação da assimilação geral como resultado da 

solução da tarefa de aprendizagem, estabelecemos como objetivo a resolução de um problema 

de aprendizagem. Assim, em uma operação pedimos para os professores elaborarem um texto 

que expressasse a sua compreensão de lugar. 

De forma simplificada, essa foi a organização pensada pelos professores formadores 

para desenvolver o conhecimento teórico dos professores pedagogos no que diz respeito ao 

conceito de lugar. No próximo item apresentamos, também de forma simplificada, a proposta 

de mediação dos professores formadores e algumas reflexões acerca do comportamento dos 

professores pedagogos diante da metodologia empregada no curso. 

 

 

3.1.1 A mediação didática 

 

Durante as discussões nos grupos, percebíamos o quanto somos influenciados pelo 

ensino direto dos conceitos, tão criticado por Vygotsky e Davydov, pois, em vários 

momentos, ao responder questionamentos dos professores, ao invés de aproveitar a 

oportunidade e colocar os professores em atividade de aprendizagem, para resolver o 

problema acabávamos, nós mesmos, sem perceber, emitindo uma resposta ao grupo. Com 

isso, as discussões cessavam, uma vez que o problema já estava resolvido. Para Cavalcanti 

(2008), agindo dessa forma estaríamos transferindo do aluno para o professor o papel central 

do processo de construção do conhecimento, uma vez que, para a autora (idem, p. 45), 

 

O trabalho consiste, pois, em tornar possível o processo de aprendizagem. Isso 

significa que o sujeito central no processo é o aluno e seu processo cognitivo, e o 

papel do professor é o da mediação. O ensino é um processo de conhecimento pelo 

aluno, mediado pelo professor. 

 

Entendida, dessa forma, “a tarefa proposta pelo professor deve-se constituir no próprio 

motivo de sua realização, ou seja, deve provocar no aluno a necessidade de resolver o 

problema ou questão contidos na tarefa” (FREITAS e LIMONTA, 2012, p. 82). Para as 

autoras, a tarefa elaborada pelo professor deve provocar, no aluno, a necessidade de resolver o 

problema, e não de dar a solução do problema sem que para isso o aluno tenha feito o mínimo 
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esforço e não tenha o desejo em aprender. Para Davydov, a situação problema e a autonomia 

do aluno para a sua resolução são imprescindíveis no processo de desenvolvimento do 

pensamento teórico. 

 

Os conhecimentos não se transmitem aos alunos em forma já pronta, mas são 

adquiridos por eles no processo de atividade cognoscitiva autônoma na presença da 

situação problemática. A atividade de estudo aponta também que os escolares 

assimilem os conhecimentos no processo de solução autônoma das tarefas, o que os 

permite descobrir as condições de origem destes conhecimentos. Assinalamos que o 

ensino de caráter problemático, como a atividade de estudo, está internamente ligado 

com o nível teórico de assimilação dos conhecimentos e com o pensamento teórico. 

(DAVYDOV, 1988, p. 181) 

 

Tomando com parâmetro o pensamento do autor supracitado, nos chamou a atenção a 

fala de uma professora no terceiro encontro, quando eles desenvolviam a primeira ação, ou 

seja, a leitura do texto “definir o lugar”: “Poderíamos estudar outro conteúdo”. Essa 

proposição revela o quanto o ensino direto dos conteúdos está impregnado na cultura escolar, 

pois a professora entendia que a realização das tarefas não era necessária para a apropriação 

do conceito, preferindo que os professores formadores apresentassem a solução do problema. 

Entretanto, o processo de solução autônoma das tarefas exige tempo e reflexão por parte do 

aluno, algo difícil de realizar devido à grande quantidade de conteúdos a serem ensinados no 

decorrer do ano letivo, somado à cultura de que o verbalismo e a reprodução são suficientes 

para o desenvolvimento cognoscitivo.  

Nesse item analisamos os aportes teóricos da mediação didática na perspectiva 

histórico cultural. Além dos desdobramentos dessa proposta efetivada pelos professores 

formadores do Cefapro em um curso de formação continuada.  No próximo item, analisamos 

alguns resultados do curso com base nas falas e nas tarefas desenvolvidas pelos professores 

no decorrer do curso. 

 

 

3.1.2 O pensamento dos professores cursistas durante o curso de formação continuada 

 

Nesse item, temos como objetivo a apresentação de alguns resultados do curso de 

formação continuada por meio da análise dos depoimentos e produções dos professores 

realizadas durante a realização de tarefas do curso de formação continuada. 

Assim, de acordo com as análises realizadas durante os estudos de cada ação, foi 

possível perceber a mudança do conhecimento empírico para uma perspectiva teórica. Isso 
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pode ser percebido na análise das respostas dos professores ao serem questionados em relação 

ao conceito de lugar no início e no término da unidade de estudo. 

Nesse sentido, em relação às produções das professoras no início do curso, quando 

questionadas sobre o conceito de lugar, as mais significativas foram: 

 

Lugar para mim é onde eu estou, é um ponto de referência para me localizar, para 

dar uma informação. (Professora R.A.F.C.D.) 

 

O Lugar é um espaço onde podemos ter como localização. (Professora C.A.) 

 

Lugar é todo espaço ocupado pelos seres. (Professora F.A.C.) 

 

Lugar é um local, um ponto de referência. (Professora H.S.) 

 

Para mim lugar é um espaço. (Professora L.O.B.) 

 

Lugar é todo e qualquer espaço composto por elementos naturais ou construídos. 

(Professora E.P.C.S.) 

 

Lugar é um território específico, é um ponto de localização em uma determinada 

paisagem ou em um determinado espaço. (Professora J.S.S.F.) 

 

O lugar para mim é qualquer ponto do universo em que eu possa estar fisicamente 

ou apenas visualizar por meio de imagens. (Professora M.I.P.L.)  

 

Para a maioria das professoras, o lugar não passava de uma simples localização e/ou 

ponto de referência. A maneira de pensar delas vem ao encontro do que Cavalcanti (2008) 

define como conceitos cotidianos, ou seja, construídos na vivência, no senso comum e 

empiricamente, mas que precisam ser considerados no processo de construção do 

conhecimento teórico. Nesse sentido, “a primeira ideia associada a lugar que tem sido 

trabalhada no ensino e que pode estar associada a uma representação social desse conceito é a 

de um ponto no espaço, ou seja, quando se fala em lugar pensamos imediatamente em um 

local” (idem, p. 50). 

Nessa perspectiva, o lugar se relaciona com elementos específicos, ou seja, como 

localização e orientação, por exemplo, mas Cavalcanti (2008) afirma que esses aspectos, 

relacionados à localização do objeto ou do fenômeno em estudo, levam a outros, mais ligados 

à subjetividade e à manifestação da globalização. Assim, o lugar se materializa como “o 

habitual da vida cotidiana, mas, por outro lado, é também por onde se concretizam relações e 

processos globais” (idem, p. 50). 

Outro aspecto que chamou nossa atenção, na segunda operação, foi a mudança de 

atitude de alguns professores durante as discussões sobre a leitura que haviam realizado da 

imagem da praça central da cidade de Barra do Garças. Para isso, destacamos a fala de uma 
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professora: “[s]e a imagem não tem o mesmo significado para nós, o lugar não pode ser um 

local qualquer” (Professora M.F.S.S.). 

Destacamos a percepção da professora em relação às produções que haviam realizado 

anteriormente, nas quais não estava presente o fator relacional dos indivíduos com seus 

lugares, aspecto que influencia na formação da identidade individual e coletiva.  

Mesmo encontrando dificuldades em relação ao estudo coletivo, pois uma parte dos 

professores insistia em fazer leituras e realizar tarefas individualmente, a concepção de lugar 

dos professores foi se transformando. Isso ficou mais evidente após o desenvolvimento das 

duas últimas operações da primeira ação. Nessas duas operações, os professores debateram a 

letra da música de Caetano Veloso “Onde eu nasci passa um rio” e o texto “O lugar como 

construção social” seguindo o mesmo procedimento de discussão, em grupo, e apresentação 

do resultado das discussões. Destacamos, nesse sentido, a discussão do segundo texto, em que 

todos os grupos procuraram fazer uma distinção em relação à compreensão do conceito nas 

diversas correntes do pensamento geográfico. Assim, em síntese, os grupos apontaram que a 

Geografia tradicional estuda mais a localização, a Geografia humanística a intersubjetividade 

e a Geografia crítica a relação entre o velho e o novo e as contradições. Somente um grupo 

destacou que estudar a relação do homem com o lugar é muito complexo, uma vez que a 

natureza é um lugar, o lar é um lugar e, ao mesmo tempo, o lugar está relacionado com as 

relações sociais dos homens. Destaca-se a fala de uma das professoras: “A casa pode ser um 

lugar, morei em Peixoto de Azevedo e não é um lugar para mim, um bairro pode ser um lugar, 

mas a metrópole está longe de ser um lugar” (Professora M.F.S.S.). Esses são indícios de 

mudança qualitativa no conhecimento das professoras sobre o conceito de lugar, 

principalmente se compararmos com o pensamento apresentado no início do estudo dessa 

unidade do curso, ou seja, é perceptível na fala dos grupos e da professora a evolução de uma 

condição meramente empírica, para uma construção relativamente teórica. 

Na única operação da ação dois foi proposto que os professores elaborassem um 

modelo que representava a relação principal do conceito de lugar. Para isso, foi pedido que 

discutissem no grupo e, em seguida, cada um criasse uma representação em forma de 

desenho, que seria socializada. Durante as apresentações, uma das professoras disse: “[...] 

cheguei aqui pensando que o prédio do Cefapro era um local e essa sala um lugar, agora eu sei 

que não é nada disso” (Professora A.M.R.).  

Nas palavras da professora evidencia-se o reconhecimento de que seu conhecimento 

era influenciado pelos paradigmas da geografia tradicional, que associa o lugar apenas à ideia 

de localização, como se dissesse: “cheguei a um local e entrei num lugar”. Diante do fato de 
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ter reconhecido a superficialidade e os equívocos a respeito do conceito, é possível dizer que a 

professora estava em processo de desenvolvimento do pensamento teórico ao se apropriar do 

conceito teórico. 

Até esse momento dos estudos sobre o conceito de lugar, as professoras enfatizaram os 

aspectos fenomenológicos, mais ligados à subjetividade, próprios da corrente humanística da 

Geografia. Entretanto, na primeira operação da ação três, ao propormos o reconhecimento das 

propriedades fundamentais para a formação do conceito de lugar, com a leitura e discussão do 

texto “Definir o lugar”, adaptado do segundo capítulo do livro O lugar no/do Mundo, de Ana 

Fani, houve indícios de apropriação do conceito na perspectiva da geografia crítica: “A 

mostra cultural da escola que trabalho explorou as belezas de Barra do Garças, mas não houve 

preocupação com as contradições existentes na produção do espaço” (Professora M.I.P.L). Ao 

fazer essa observação, a professora dá ao conceito de lugar uma conotação crítica da produção 

do espaço, para além da subjetividade da geografia humanística. Conforme Carlos (1996, p. 

21-22): 

 

O lugar só pode ser compreendido em suas referências, que não são específicas de 

uma função ou de uma forma, mas de um conjunto de sentidos e usos. Assim, o 

lugar permite pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto situações 

vividas, revelando, no nível do cotidiano, os conflitos que ocorrem ou ocorreram no 

mundo. 

 

Outra ideia defendida pela autora supracitada e bastante discutida pelos professores foi 

a de “não lugar”, pois alguns apresentavam dificuldades em entender que um local podia não 

se constituir em um lugar. Entendemos que o conceito de “não lugar” pode ser explorado para 

o desenvolvimento do conhecimento teórico do lugar, pois o confronto dessas ideias favorece 

a abstração do pensamento. Isso pode ser comprovado na afirmação de uma das professoras 

de que mesmo tendo morado em determinada cidade não a considerava um lugar, pois não se 

identificava com ela, não fazia parte de sua história de vida. Esse posicionamento vai ao 

encontro do pensamento de Carlos (2007) que apresenta o lugar “[c]omo produto das relações 

humanas, entre homem e natureza, tecido por relações sociais que se realizam no plano do 

vivido, o que garante a construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 

história e cultura civilizadora produzindo a identidade” (idem p. 67). Assim, um local 

desprovido das relações produtoras da identidade seria um “não lugar”, como defendia a 

professora. 

O fato de a maioria das professoras apresentarem dificuldade para discutir e entender o 

“não lugar” mais uma vez mostrou como está impregnado em nossa formação e atuação, o 
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conhecimento empírico, aparente dos conteúdos, uma vez que tem sido privilegiado nas 

escolas, pela maioria dos professores, um ensino direto, de definições a serem memorizadas 

mecanicamente, mas que fazem pouco sentido para os alunos, que acabam esquecendo-os 

com facilidade. Além disso, o pensamento por conceitos sugere um esforço que vai além da 

memorização e que muitas vezes não estamos dispostos a fazer.  

Na sequência, como segunda operação, os professores elaboraram o conceito de lugar 

e o socializaram. Esse foi um momento importante do processo, pois, com maior domínio 

sobre os conceitos, se percebia uma participação mais efetiva dos professores durante a 

socialização. No entanto, dois problemas permaneciam: a dificuldade de trabalhar em grupo e 

a insistência para que os professores formadores, ao realizarem a mediação, formulassem uma 

resposta para que fosse copiada. 

Na quarta ação, que contou com apenas uma operação, a ideia era a de construir um 

sistema de problema específico que poderia ser resolvido mediante aplicação geral do 

conceito. A tarefa requeria que os professores escolhessem, entre as várias fotografias da 

cidade, uma para ser analisada, a partir do seguinte questionamento: a imagem representa 

lugar para, pelo menos, uma pessoa do grupo? Em todos os grupos uma pessoa identificou a 

imagem como lugar e utilizou-se, principalmente, da lembrança dos fatos relacionados à 

história de vida para conceituar lugar. Nesse exercício, também ficou evidente a influência da 

geografia humanística, pois os professores sobrevalorizaram, em suas falas, o espaço vivido. 

Para finalizar o estudo do conceito de lugar, na única operação da quinta ação foi feita 

uma proposta de avaliação. A operação consistiu em discutir, no grupo, a respeito da 

compreensão de cada professor em relação ao conceito de lugar e, em seguida, produzir um 

texto individual sobre o conceito. Durante as socializações, uma produção, em especial, 

chamou nossa atenção e dos demais participantes do curso, sobre o poema que se segue: 

 

Meu lugar é assim. 

A natureza se entrelaça. 

Em casa simples para mim. 

Entre ladeiras e uma praça. 

 

O céu é azul. 

As moradias invadem a serra. 

Lá no alto o Cristo Redentor. 

Ilumina e abençoa minha terra. 

 

O encontro dos rios. 

É a vida que transborda e invade. 

Garças e Araguaia. 

Abastecem e embelezam a cidade. 
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Minha cidade é o meu lugar. 

Onde eu vivo e aprendo a amar. 

O lugar que elegi para ficar. 

E tenho oportunidade de morar. (Professora E.P.C.S) 

 

Além dessa, outras produções expressam a compreensão de lugar dos professores: 

 
Lugar implica a história do homem, é construído ao longo da vida a partir do agir, 

do sentir, do perceber, do ver e do ser, ele é apropriado pelo corpo onde cada um faz 

sua cultura. (Professora R.A.F.C.D.) 

 

Lugar é onde tenho oportunidade de estar presente interagindo com pessoas e a 

partir de experiências vividas tenho como experiências para o meu desenvolvimento 

cultural e pessoal. O lugar é onde me sinto bem, é meu local de trabalho, minha casa 

onde faço atividades que me proporcionam prazer. Lugar é por onde passei e tenho 

boas lembranças. (Professora T.T.P.C.) 

 

O lugar enquanto parcela do espaço, enquanto construção social, abre perspectivas 

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

do espaço, etc. Resumindo, lugar é onde eu convivo e participo criticamente das 

transformações que nele ocorrem. (Professora M.I.P.L.) 

 

O lugar é onde eu construo minha identidade, onde crio minhas raízes, brota os 

sentimentos dando sentido à vida, produzo histórias alegres e também tristes. 

(Professora R.C.S.L.) 

 

Lugar é o local onde as pessoas se encontram no contexto histórico e social, seja 

para fazer comércio ou outros negócios. Cada pessoa tem o seu lugar natural, o 

ponto zero do seu sistema pessoal de referência. (Professora F.A.C.S.) 

 

Estabelecendo uma comparação entre as produções dos professores no início e ao final 

do estudo do conceito de lugar, além dos depoimentos durante as socializações das atividades 

propostas, é possível afirmar que houve evolução dos professores rumo ao conhecimento 

teórico. Nesse sentido, Moraes e Marzari (2014, p. 118) destacam que 

 

[a] maioria dos pedagogos teve uma maior compreensão do conceito, principalmente 

na perspectiva de Geografia humanista. Acreditamos que poderíamos ter avançado 

significativamente, mas a limitação do tempo acabou comprometendo, em parte, a 

formação do conceito teórico e, consequentemente, o processo de desenvolvimento 

cognitivo. É importante pontuar que as condições concretas, tanto dos formadores 

quanto dos pedagogos, influenciam no desempenho profissional, mas é importante 

registrar que, como se refere Davídov (1988), o motivo surge e se constitui na 

atividade de aprendizagem. 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a maior satisfação dos professores que 

participaram do curso de formação foi a de que o aprendizado do conceito de lugar fez sentido 

para a vida pessoal e profissional. Isso nos faz acreditar que é possível recriar as práticas de 

formação continuada, principalmente dos pedagogos que atuam nas diferentes etapas da 
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educação básica. Só assim podemos contribuir para que o ensino faça mais sentido para quem 

aprende. 

Como nosso objetivo com o curso era desenvolver com os professores os conceitos 

básicos para o ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na sequência 

deste trabalho analisamos a influência do curso de formação continuada nas condições 

concretas de ensino dos professores. Para isso, serão analisadas as informações obtidas com o 

questionário, a observação das aulas e as entrevistas com as professoras que participaram do 

curso de formação continuada. 

 

 

3.2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E A 

AVALIAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

 

Neste momento, apresentamos uma visão geral sobre a vida profissional dos 

professores e a influência do curso de formação continuada para a apropriação dos conceitos 

de geografia e seu uso em suas práticas em sala de aula. Para o levantamento de informações 

sobre essa influência junto aos professores, elegemos o questionário estruturado, respondido 

posteriormente ao término do curso por catorze dos 25 (vinte e cinco) professores que 

concluíram o curso.  

O questionário contou com duas partes. Na primeira, formada por catorze questões 

objetivas, procuramos conhecer aspectos relacionados à situação funcional, à formação e às 

dificuldades encontradas pelos professores para ensinar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Na segunda, com três questões de caráter discursivo, buscamos saber sobre a 

influência do curso em relação aos conceitos de lugar, paisagem e cartografia
17

. Além disso, 

procuramos saber a opinião das professoras em relação à metodologia e à organização 

didática do referido curso. Assim, para fins didáticos, organizamos a análise das informações 

respeitando essa divisão. 

Diferentemente do que fizemos na análise do desenvolvimento do curso de formação 

continuada, em que nos referimos às professoras pelas iniciais do nome, nessa parte da 

                                                 
17

  Embora o foco do trabalho seja o conceito de lugar, no questionário formam feitas referências aos conceitos 

de paisagem e cartografia. Tomamos essa decisão para não influenciar o planejamento das professoras no 

período de observação das aulas. 
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pesquisa utilizaremos a letra “P” e um número de 0 a 14. Quanto às escolas que realizamos a 

observação das aulas, as professoras receberão as denominações “E1” e “E2”. 

 

 

3.2.1 Percepções das professoras em relação à formação inicial e continuada 

 

Inicialmente, apresentamos alguns aspectos relacionados à vida funcional e à 

formação das professoras. Assim, quanto à situação funcional, das catorze professoras que 

responderam ao questionário (Tabela 6), onze são interinas (possuem contratos temporários) e 

três são efetivas (com ingresso na carreira mediante concurso público). Esse fato está 

estritamente relacionado à política educacional brasileira, voltada para a municipalização dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

TABELA 6 – SITUAÇÃO FUNCIONAL, TEMPO DE SERVIÇO E TITULAÇÃO DAS PROFESSORAS 

INTERLOCUTORAS DA PESQUISA, 2014. 

Professoras Situação funcional Tempo de serviço 

como professora 
Titulação 

P1 Efetiva 7 anos Mestrado 

P2 Interina 12 anos Especialização 

P3 Interina 4 anos Especialização 

P4 Interina 16 anos Especialização 

P5 Interina 15 anos Especialização 

P6 Interina 15 anos Especialização 

P7 Interina 24 anos Especialização 

P8 Interina 19 anos Superior 

P9 Interina 10 anos Especialização 

P10 Interina 19 anos Especialização 

P11 Efetiva 14 anos Especialização 

P12 Efetiva 11 anos Especialização 

P13 Interina 10 anos Especialização 

P14 Interina 18 anos Especialização 
Fonte: Produção do autor (2015). 

 

Nesse aspecto, a LDBEN estabeleceu como prioridade dos municípios o oferecimento 

do Ensino Fundamental
18

. Isso fez com que os concursos públicos para essa etapa da 

educação básica, nas redes estaduais, fossem limitados, inclusive no estado de Mato Grosso. 

                                                 
18

 Os municípios incumbir-se-ão de: oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, sendo permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição Federal para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. (BRASIL, Lei 

9.394/1996, art. 11, inc. V). 
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Vale ressaltar que nosso objetivo não é o de tecer críticas ao trabalho realizado pelos 

professores interinos, mas apenas registrar os problemas relacionados à evolução na carreira e 

estabelecimento de identidade profissional com as escolas em decorrência da rotatividade.     

Quanto à formação acadêmica das professoras, todas possuem nível superior, sendo 

treze pós-graduadas – doze delas especialistas e uma mestre –, como podemos observar na 

Tabela 6. Uma das professoras (P4) possui mais de um curso superior – Pedagogia e História. 

Esses dados revelam a realidade da formação inicial no Brasil, que, a partir da década da 

educação
19

, passou por uma significativa expansão. Segundo Freitas (2007), o poder público, 

pressionado por organismos financiadores internacionais para elevação dos índices de 

formação superior dos professores, ampliou sobremaneira a oferta de cursos superiores.  

Nesse processo de ampliação das vagas, o governo privilegiou o financiamento do 

setor privado em detrimento dos investimentos nas licenciaturas das universidades públicas. 

Assim, “as políticas do Ministério da Educação (MEC) colocaram nas mãos da iniciativa 

privada a enorme demanda procedente da dívida histórica do Estado brasileiro para com a 

formação dos professores em nível superior” (MÁXIMO e CARVALHO, 2009, p. 19). 

Segundo Gatti e Barreto (2009), em 2006, já ao final da década da educação, os cursos 

de pedagogia e normal superior apresentavam, respectivamente, 62,3% e 73,8% das 

matrículas em instituições privadas. Essa política de formação de professores em âmbito 

superior explica o fato de onze professoras, interlocutoras da pesquisa, terem cursado o ensino 

superior em instituições particulares de ensino e apenas três em instituições de ensino superior 

públicas, duas na rede estadual e uma na federal. 

Quanto à modalidade do curso de graduação, dez professoras cursaram a modalidade 

presencial, duas a semipresencial e duas à distância. Esse predomínio de professoras que 

cursaram a modalidade presencial pode ser explicado pela pequena oferta de vagas da 

educação a distância no Brasil quando as professoras cursaram a graduação. Segundo Gatti e 

Barreto (2009), em 2000 o Brasil contava com apenas dez cursos à distância, com 1.682 

matrículas. Em 2007, no último ano da década da educação, o país tinha 408 cursos e 369.766 

alunos matriculados. 

Como a média de idade das professoras pesquisadas era de 43 anos e a média de 

tempo de serviço, como professoras, de catorze anos, a maioria cursou nível superior em um 

                                                 
19

 A década da educação foi estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, 

no artigo 87, § 1º, com a seguinte redação: “Art. 87 - É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a 

partir da publicação desta Lei. § 1º - A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, 

ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos”. 
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período em que a EAD era pouco expressiva no país. Em relação à pós-graduação, sete 

professoras cursaram na modalidade presencial e sete na semipresencial, conforme disposto 

na Tabela 7. 

 

TABELA 7 – MODALIDADE DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES 

INTERLOCUTORES DA PESQUISA EM PERCENTUAL, 2014. 

Modalidade Graduação Pós-graduação 

Presencial 71,4 50,0 

Semipresencial 14,3 50,0 

À distância  14,3 _ 

Total 100,0 % 100,0% 
Fonte: Produção do autor (2015). 

 

Em relação à avaliação dos cursos de formação inicial, mais especificamente em 

relação às teorias da educação e aos conteúdos didático-pedagógicos, 64,2% (nove 

professoras) disseram que o curso foi bom e 35,8% (cinco professoras) comentaram que foi 

ótimo. No que se refere ao processo de aprendizagem dos conteúdos disciplinares, 21,4% (três 

professoras) consideraram a formação inicial regular, 57,2% (oito professoras) responderam 

que a formação foi boa e 21,4% (três professoras) consideraram a formação inicial ótima, 

conforme podemos visualizar na Figura 3: 

 

Figura 3- Avaliação da formação inicial em pedagogia pelas professoras interlocutoras da 

pesquisa quanto ao ensino das teorias da educação, dos conteúdos didático-pedagógicos e dos 

conteúdos disciplinares, 2014. 

 
Fonte: Produção do autor (2015). 

 

Esses dados não coadunam com os resultados das pesquisas, que revelam fragilidade 

no ensino dos conteúdos disciplinares nos cursos de Pedagogia, pois a maioria das professoras 

pesquisadas classificou o curso como bom ou ótimo. 

No entanto, quando analisamos as respostas das professoras em relação à maior 

dificuldade enfrentada para atuarem nos anos iniciais do Ensino Fundamental, seis delas 
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responderam ter mais dificuldade nas práticas didático-pedagógicas; seis nos conteúdos 

disciplinares e duas em assuntos ligados às teorias da educação. Nesse caso, é notória a 

contradição, pois apenas 21,4%, três professoras, responderam que os cursos de Pedagogia 

são regulares em relação ao ensino dos conteúdos disciplinares, mas 42,8%, seis docentes, 

disseram que a maior dificuldade que os professores dos anos inicias enfrentam relaciona-se a 

esses conhecimentos, como podemos observar na Figura 4. 

 

Figura 4- Avaliação das maiores dificuldades que os professores pedagogos possuem para 

 atuarem nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
Fonte: Produção do autor (2015). 

 

Como o questionamento sobre a maior dificuldade que os professores enfrentam para 

ensinar no Ensino Fundamental está mais próximo da realidade das professoras, por fazer 

parte de seu cotidiano na escola, entendemos que tem um peso maior se comparado à 

avaliação do curso que a maioria concluiu há mais de dez anos.  

Assim, se considerarmos esse ponto de vista das professoras, nos aproximamos dos 

estudos de Libâneo (2010), que apontam a fragilidade nos conhecimentos das didáticas 

específicas e nos conteúdos disciplinares por parte dos professores pedagogos como uma 

consequência da formação inicial e continuada. 

Perguntadas sobre as disciplinas que possuem mais e menos dificuldade para ensinar, 

as respostas ficaram distribuídas entre as disciplinas de Geografia, História, Arte, Educação 

Física, Ciências, Português e Matemática, ou seja, quase todas as disciplinas dos anos iniciais. 

Duas professoras não responderam à questão e relataram, durante a observação, que 

uma das maiores dificuldades para ensinar está relacionada à indisciplina dos alunos, e não 

aos conhecimentos dos professores. Embora concordemos que a indisciplina realmente seja 

um problema e que os professores têm enfrentado dificuldades para trabalhar os conteúdos em 

sala de aula em consequência disso, por outro lado, as pesquisas têm apontado que as 
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metodologias tradicionais, ainda comuns em nossas escolas, também têm contribuído para 

que os alunos não se interessem pelas aulas, desencadeando várias formas de indisciplina.  

Nesse sentido, Cavalcanti (2008) chama a atenção para o fato de que tem sido comum 

a queixa dos professores sobre o desinteresse das crianças e jovens pelas atividades do ensino 

de Geografia. Para a autora (idem, p. 39), uma alternativa para o problema estaria “no desafio 

de desenvolver um trabalho docente que resulte efetivamente em aprendizagem significativa”. 

Para enfrentar esse desafio, ela faz alguns questionamentos que nos levam a pensar no ensino 

de geografia pelos professores pedagogos. 

 

Que tarefas são exigidas para a prática docente no mundo contemporâneo? Qual é o 

papel da geografia escolar nesse mundo? Que trabalho docente os professores de 

geografia tem realizado? Que concepções teórico-práticas tem contribuído para a 

construção da geografia escolar? Como têm sido formados os professores de 

geografia? (CAVALCANTI, 2008, p. 39) 

 

Pode parecer estranho trazer esses questionamentos para discutir o desinteresse das 

crianças pelas aulas de geografia nos anos iniciais, entretanto, isso faz sentido quando a autora 

(idem, p. 36) afirma que “na prática, a geografia é ensinada sem ultrapassar as descrições e 

enumerações de dados e fenômenos como é a tradição dessa disciplina”. 

Diante do posicionamento da autora, cabe-nos um questionamento: se a organização e 

a mediação didática da aprendizagem realizada por profissionais que tiveram “formação dos 

conceitos” basilares da ciência promovem um ensino empírico, o que dizer dos professores 

pedagogos, que também ensinam a referida ciência com um mínimo possível desse 

conhecimento? Talvez esteja, em parte, nesse fato a chave para o entendimento do 

desinteresse das crianças pelo ensino de geografia nos anos iniciais. 

Assim, os professores devem estar preparados para ensinar, em geografia, os 

conteúdos relevantes para compreender a espacialidade atual, e isso depende de “habilidades e 

capacidades intelectuais, modos de pensamento e ação que devem ser desenvolvidos 

juntamente com o tratamento dos conteúdos [...]” (CAVALCANTI, 2008, p. 47). Entendemos 

que esse caminho pode ser trilhado tendo como parâmetro o ensino desenvolvimental de 

Davydov, cuja preocupação central é a superação do pensamento empírico.  

Ainda em relação às dificuldades e facilidades das professoras quanto aos conteúdos 

disciplinares, Geografia e História aparecem como as disciplinas em que elas têm mais 

dificuldade, seis e quatro professoras, respectivamente. Por outro lado, Português, com sete 

professoras e Matemática com seis, aparecem como as disciplinas em que possuem menos 

dificuldade. 
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Assim, os dados refletem o privilégio facultado às disciplinas de Português e 

Matemática na formação inicial e, principalmente, continuada de professores nas últimas 

décadas: 

 

Existem algumas disciplinas já consagradas e que recebem mais atenção: 

Matemática, Língua Portuguesa e Ciências. Socialmente, essas são consideradas as 

mais importantes para a formação básica do aluno. O pedagogo provavelmente sabe 

mais a respeito delas e de como trabalhá-las porque isso lhe foi ensinado com 

ênfase. Desejo que, um dia, todas as disciplinas básicas sejam trabalhadas com a 

mesma dedicação. (CAVALCANTI, 2010b, p. 21) 

 

Nessa perspectiva de formação, a maioria das professoras respondeu que fez três ou 

mais cursos de formação continuada nos últimos dois anos fora do ambiente de trabalho. No 

entanto, além do curso de Geografia, apenas duas professoras participaram de um curso de 

história e nove professoras frequentaram cursos de formação continuada em matemática. 

Todas as professoras afirmam ter participado de, pelo menos, um curso de formação em 

língua portuguesa. Isso é, notadamente, um reflexo da política de formação de professores do 

Brasil, que tem privilegiado cursos padronizados nessas duas disciplinas, caso do Gestar, nos 

anos finais do Ensino Fundamental, e do Proletramento, nos iniciais. 

Quanto ao conteúdo dos cursos de formação continuada, doze professoras 

responderam que eles contemplam, principalmente, conhecimentos pedagógicos e teorias da 

educação, mas nenhuma delas fez referência aos conteúdos/conceitos das disciplinas e duas 

deixaram de responder à questão. 

Isso ratifica as denúncias das influências de organismos internacionais nas políticas 

educacionais dos países em desenvolvimento. Segundo Libâneo (2010), sob a influência da 

política neoliberal internacional, o governo tem investido sucessivamente em cursos de 

aperfeiçoamento que o autor denomina “kit de habilidades docentes” dos professores, como 

analisamos no Capítulo I. Assim, nas respostas das professoras aparecem às evidências de 

esvaziamento do conhecimento científico nos cursos de formação continuada planejados pelo 

Estado brasileiro com orientação de organismos financiadores, como o BM.  

É inconteste que estamos mergulhados nas políticas de cunho neoliberal, mas, por 

outro lado, existem propostas que procuram atender às necessidades formativas dos 

professores. No estado de Mato Grosso, por exemplo, o processo tem sido conduzido de 

forma mais democrática, pois os próprios profissionais da educação têm certa autonomia em 

relação à elaboração das propostas de formação continuada a serem desenvolvidos no lócus da 

escola, por meio do projeto sala de educador. 
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Em relação à participação e à contribuição da formação continuada que acontece na 

escola, todas as professoras responderam que participam, tanto que onze a avaliaram como 

boa, duas como ótima e apenas uma respondeu que a formação é fraca. Diante disso, dois 

aspectos merecem destaque, sendo um deles a relação com a resposta de 100% de 

participação das professoras na formação continuada. Em nossa avaliação, esse alto índice de 

participação está relacionado à política de atribuição de aulas adotada pela Secretaria de 

Educação do Estado de Mato Grosso, que valoriza, sobremaneira, a frequência na formação 

continuada
20

. Assim, é bem provável que alguns professores participem para não perderem a 

atribuição de aulas de sua preferência, ou seja, o emprego, quando se trata de professores 

contratados, que neste estudo correspondem à maioria. Outro aspecto diz respeito às 

contribuições da formação continuada desenvolvida na escola para a melhoria das práticas 

pedagógicas. Nesse quesito, três professoras de uma mesma escola fizeram avaliações 

diferentes do Projeto Sala de Educador, ou seja, uma afirma que o projeto é ótimo, outra 

explica que é „bom‟ e, por último, a terceira o avaliou como „regular‟. As professoras 

apresentaram avaliações diferentes sobre um mesmo projeto, e isso pode estar relacionado a 

vários fatores, dentre eles a experiência profissional, a formação acadêmica e a concepção de 

formação continuada que elas possuem como referencial.  

No próximo item se realiza a análise da segunda parte do questionário, composta por 

três perguntas discursivas pelas quais procuramos saber a opinião das professoras sobre a 

metodologia utilizada, a organização didática e a influência dos conceitos estudados na prática 

pedagógica. 

 

 

3.2.2 O curso de formação docente: apropriação dos conceitos geográficos e seus 

desdobramentos na prática pedagógica das professoras 

 

Para sabermos a respeito da influência do curso de formação, elaboramos alguns 

questionamentos referentes à metodologia, à organização didática e à aprendizagem do 

conceito de lugar. 

                                                 
20

 Assiduidade na formação continuada, em grupos de estudo, via Projeto Sala do Educador/Formador, 

certificado/declaração pelo CEFAPRO. A partir de 75%: 5,0 pontos. (MATO GROSSO, PortariaNº 

430/13/GS/Seduc/MT p. 25) Só a título de comparação, um livro completo ou um capítulo de livro e um artigo 

completo publicado em periódicos com ISSN ou ISBN foram avaliados respectivamente em 0,5 (meio) ponto e 

0,4 ponto (4 décimos). 
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É importante salientar que o curso foi organizado seguindo os princípios defendidos 

por Vygotsky, em que a investigação do pensamento e da ação humana exige mais do que a 

mera descrição das características externas do conceito – limitadas ao aparente – para sua 

efetiva compreensão, como fenômeno ativo e dinâmico.  

Apoiamo-nos também em Libâneo (2009), que considera a organização do Ensino 

Fundamental para o ensino e a aprendizagem, pois, segundo o autor, para ajudar a pensar e 

atuar como professor é necessário que haja a apropriação do processo histórico de origem e 

desenvolvimento desse saber, algo extremamente relacionado ao processo formativo dos 

professores. 

Especificamente em relação ao ensino de geografia, também na busca pela superação 

do empirismo, que insistentemente perdura na prática docente, Cavalcanti (2011, p. 197) 

afirma que “[...] no ensino é também um desafio escapar da ilusão do empirismo e buscar 

métodos para abordar didaticamente os conteúdos geográficos que possam efetivamente 

contribuir para o desenvolvimento do pensamento teórico-crítico dos alunos”. 

Também seguindo os pressupostos da teoria histórico-cultural, Davydov (1988) afirma 

que o ensino não tem conseguido contribuir para a solução de importantes problemas ligados 

à tarefa social porque os conteúdos e os métodos de ensino se orientam, predominantemente, 

para a formação do pensamento empírico. Assim, o ensino tem como ponto de partida do 

conhecimento a manipulação e a experimentação dos objetos e como ponto de chegada o 

conhecimento lógico-formal dos conceitos. Isso tem contribuído pouco para a formação do 

pensamento teórico e para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Na perspectiva da lógica formal, os conteúdos geralmente são apresentados já prontos 

para os alunos, não havendo a necessidade de muito esforço para a aprendizagem, pois o 

objetivo principal é sua memorização e sua reprodução mecânica. Assim, segundo Vygotsky 

(2001), o aluno torna-se impotente diante de situações em que tenha que realizar tarefas ou 

resolver problemas relacionados a esse conteúdo. 

Cavalcanti (2012), ao descrever como esse processo se daria em uma perspectiva 

dialética, afirma que 

 

Certamente a concepção de didática aqui defendida não é a que se centra em 

orientações práticas e instrumentais, embora não as exclua, mas a que se 

baseia em reflexões sobre princípios, metas e caminhos do ensino, tendo em 

vista uma visão política de educação e uma concepção epistemológica do 

processo de aprender. (CAVALCANTI, 2012, p. 35) 
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Essa proposta tem uma relação direta com a atuação do professor, com como ele 

organiza o ensino e se insere como mediador entre o aluno e o conhecimento. Isso requer uma 

organização da atividade de aprendizagem que, segundo Davydov (1988), segue uma 

sequência didática formada por ações, operações e tarefas. As ações relacionam-se aos 

objetivos, que se referem ao aspecto intencional – ações mentais necessárias à solução de 

determinada situação problema – e operacional – de realização das operações. Estas, por sua 

vez, referem-se aos procedimentos, aos meios empregados para a execução da ação, portanto, 

dependem das condições espirituais e materiais para sua realização. 

 

3.2.2.1 A metodologia utilizada no curso 

 

Embora as professoras desconhecessem a estrutura de organização do curso – 

planejado a partir de uma perspectiva desenvolvimental, ou seja, do geral para o particular, do 

abstrato para o concreto pensado e do coletivo para o individual –, algumas ao responderem a 

pergunta sobre a influência da metodologia utilizada no curso para a apropriação do conceito 

de lugar, demonstraram terem entendido a proposta. Nesse sentido, destacamos as seguintes 

respostas:  

 

[...] estudar os conceitos de lugar, paisagem e cartografia numa perspectiva 

histórico-crítica fez toda a diferença, pois a visão que eu tinha sobre esses conceitos 

era do tempo em que se “decorava” questionários nas aulas de geografia. (P5) 

 

Até então não tínhamos nenhuma noção, sobre os conceitos, só achávamos que 

tivéssemos. (P3) 

 

Compreendi que temos que ter clareza dos conceitos, pois isso é fundamental para a 

análise geográfica. (P9) 

 

As atividades foram bastante produtivas, as discussões em grupo ajudaram bastante 

na compreensão dos conceitos. (P12) 

 

As respostas das quatro professoras sinalizam que a organização do ensino propiciou a 

apropriação do conceito de lugar, embora ainda não seja possível garantir que de forma 

teórica. É possível apenas saber que elas perceberam que a organização didática do curso foi 

diferente se comparada a outros momentos formativos dos quais participaram.  

No relato de “P5”, evidencia-se que ela conhecia os conceitos antes do curso, porém, 

tinha dificuldade para compreendê-los, pois foram adquiridos mediante memorização 

mecânica, em um período em que os questionários eram a base no ensino de geografia, 

principalmente na educação básica. Vale ressaltar que essa é uma das principais 
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características do ensino tradicional e que a proposta de ensino desenvolvimental objetiva 

superar. Nesse sentido, Libâneo (2008b, p. 36) afirma que: 

  

As pesquisas de Davídov tiveram origem na análise crítica da organização do ensino 

assentada na concepção tradicional de aprendizagem, que leva à formação do 

pensamento empírico, descritivo e classificatório. Segundo ele, conhecimento que 

adquire por métodos transmissivos de memorização não se converte em ferramentas 

para lidar com a diversidade de fenômenos e situações que ocorrem na vida prática. 

(LIBÂNEO, 2008a, p. 36) 

 

Essa interpretação também é possível em relação à resposta de “P3”, na qual 

percebemos mudanças em relação ao domínio dos conceitos, pois ela admite que “teve a 

impressão de conhecer”, e isso implica uma possível mudança na forma de pensar, havendo 

indícios de que tenha superado o conhecimento empírico. A professora “P9” demonstra ter 

percebido a importância do domínio dos conteúdos/conceitos disciplinares para a organização 

do ensino. Nesse sentido, Davydov (1988) propõe que na primeira fase da organização do 

ensino o professor já tenha clareza sobre o nuclear do conteúdo a ser ensinado, ou seja, à sua 

essência, que está presente tanto no abstrato quanto no concreto pensado. 

Outro aspecto importante da metodologia adotada aparece no relato da professora 

“P12”, ao apontar a importância dos trabalhos em grupo para a compreensão dos conceitos, 

isso porque a subjetividade, para a teoria histórico-cultural, “[...] é processo que não se 

cristaliza, não se torna condição nem estado estático e nem existe como algo em si, abstrato e 

imutável. É permanentemente constituinte e constituída. Está na interface do psicológico e das 

relações sociais” (MOLON, 2003, p. 68).  

 

3.2.2.2 Organização didática 

 

Em relação às contribuições da organização didática do curso de formação continuada 

para a prática pedagógica, todas as professoras responderam que o curso contribuiu para a 

mudança de sua prática, porém, nem todas conseguiram justificar em que aspectos houve 

mudança. Dessa forma, selecionamos algumas respostas para análise. 

Uma professora se manifestou dizendo: “[...] mudei bastante minha prática, como 

trabalho com alfabetização procuro primeiro levar meus alunos a perceberem e 

compreenderem a realidade socioespacial em que vivem, compartilhando com os colegas, 

opinando e discutindo soluções” (P5). Essa resposta evidencia a importância do lugar no 

processo de alfabetização. Para Cavalcanti (2008, p. 50), esse é um aspecto fundamental 
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durante a vida escolar, pois a “revalorização que existe, hoje, da experiência no local como 

um elemento do global atribui uma importância decisiva a esse conceito na educação 

geográfica”. 

Assim, compreender o lugar possibilita ao sujeito conhecer a sua história, entender as 

coisas que ali acontecem. Entender a importância do lugar é fundamental para os professores 

dos anos iniciais, uma vez que os livros didáticos, ao tratarem do lugar, fazem referência a 

locais distantes, com pouco significado para os alunos. Nesse sentido, é necessário que o 

professor busque, segundo Saviani (1999), na realidade vivida, ou seja, na prática social das 

crianças, o ponto de partida para a compreensão dos aspectos mais distantes e que exigem 

maior grau de abstrações e generalizações. 

Além disso, é importante, para a professora, que os alunos discutam com os colegas, 

opinem e busquem soluções. Nesse sentido, existe uma aproximação com o pensamento de 

Vygotsky sobre o papel da intersubjetividade no processo de apropriação do conhecimento e 

que depende, no caso da educação escolar, da organização didática do professor. 

A professora “P6”, ao fazer referência à metodologia utilizada, disse que “[...] os 

responsáveis pelo curso apreciaram os questionamentos levantados pelos alunos, não deram 

respostas prontas às dúvidas, o conhecimento foi construído e apenas mediado pelos 

professores”. Um aspecto importante da proposta de ensino desenvolvimental é justamente o 

de fazer os alunos, no caso os pedagogos, pensarem, e não dar as respostas prontas. Nesse 

sentido, as tarefas e situações-problema devem ser resolvidas pelos alunos com a mediação do 

professor. Para isso, nos ancoramos em Vygotsky quando se refere à ZDP. 

 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 2001, p. 112) 

 

Nesse caso, podem ser considerados tanto a mediação do professor como os grupos de 

cursistas previamente estabelecidos pelos professores formadores. Assim, os cursistas mais 

experientes também contribuem para a aprendizagem dos menos experientes. Vale ressaltar 

que essas atividades não são facilmente desenvolvidas, pois tanto os professores formadores 

como os cursistas vêm de uma formação tradicional em que essa prática não é comum. Dessa 

forma, em alguns momentos houve dispersão dos grupos e, em outros, os formadores 

respondiam questões, ao invés de mediar para que os professores chegassem a uma resposta 

sobre as problematizações. 
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Nessa direção, a professora “P12”, ao discorrer sobre a organização do ensino, 

também fez referência à ZDP ao afirmar que: “na organização didática gostei da antecipação 

de hipóteses sobre os temas. Antes de iniciar cada tema éramos questionados sobre o que 

sabíamos sobre o assunto”. Para Vygotsky, existem dois níveis de conhecimento, o real e o 

potencial: o primeiro caracteriza-se pelo desenvolvimento já consolidado e nele o sujeito 

realiza tarefas com independência; no segundo, as atividades são realizadas com a ajuda de 

uma pessoa mais experiente. Assim, cabe ao professor conhecer o nível de conhecimento de 

seus alunos; esse é seu papel enquanto mediador no processo de ensino e aprendizagem. Para 

isso, é condição inexorável o conhecimento científico e didático. Nesse sentido, Giroux 

(1997, p. 161-162) escreve: 

 

É importante enfatizar que os professores devem assumir responsabilidade ativa pelo 

levantamento de questões sérias acerca do que ensinam, como devem ensinar, e 

quais são as metas mais amplas pelas quais estão lutando. Isto significa que eles 

devem assumir um papel responsável na formação dos propósitos e condições de 

escolarização. [...]. (grifo nosso) 

 

É preciso que os professores reflitam sobre o que ensinar, como ensinar e para que 

ensinar. Assim, as respostas das professoras se aproximam dessa perspectiva crítica de 

escola. Entretanto, é importante registrar que o professor e a escola constituem apenas uma 

engrenagem da máquina que movimenta o sistema. Nesse sentido, é preciso que tenhamos 

clareza que a escola não muda o mundo, mas possibilita que os seres humanos que passam por 

ela o transformem. 

 

3.2.2.3 A influência do curso de formação continuada na apropriação dos conceitos e na 

prática pedagógica das professoras 

 

Na terceira questão, solicitamos às professoras que fizessem um breve relato sobre a 

influência dos conceitos estudados no curso em sua prática pedagógica. A estratégia de 

enfatizar todos os conceitos era para evitar que, durante as observações, elas pudessem ter 

uma ideia sobre o que estaríamos observando e planejariam as aulas propositalmente para 

atender a esse objetivo (procurando destacar o conceito de lugar), o que poderia comprometer 

os resultados. Porém, ao analisar as respostas fizemos um recorte no conceito de lugar.  

No relato de “P1”, percebemos a importância do lugar para o trabalho interdisciplinar. 

Nesse sentido, a professora disse:  
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Vou relatar sobre o conceito de lugar. Ao trabalhar sobre a vida e a obra de Cora 

Coralina com os alunos do 2º ano, foi justamente esse conceito que fez com que os 

alunos compreendessem os poemas da autora, que versam sobre a sua vida e a 

representação que isso tinha para ela. Assim, trouxe essa compreensão para a vida 

dos próprios alunos, e a percepção da importância que tinham seus lugares na 

sociedade começou a aparecer e serem compreendidas, nesse momento. (P1) 

 

No relato da professora percebemos a importância do domínio dos conceitos 

disciplinares (lugar) para o trabalho interdisciplinar. Da mesma forma que a geografia serve 

de suporte para a compreensão de um texto literário, eles podem e devem ser utilizados para a 

compreensão da organização socioespacial. Assim, os professores de ciências humanas 

cumprem seu papel de desenvolver a capacidade de “conhecer lugares e tempos de vivências, 

suas representações no processo de formação e organização nos aspectos (culturais, políticos, 

econômicos, éticos e religiosos) em diversos âmbitos regionais” (município, estado, país) 

(MATO GROSSO, 2010, p. 28). 

A professora “P2” trouxe, em seu relato, a influência do curso de formação continuada 

para desenvolver, com seus alunos, os conceitos de paisagem e lugar. “Depois do curso, pude 

trabalhar com as crianças a relação do lugar com os espaços nos quais estão familiarizados, 

tais como o quarto, casa, etc. Além disso, comecei a trabalhar as mudanças no espaço, 

conforme as ações de uma sociedade” (P2). 

Embora não apareça na resposta o termo paisagem, é nela que podemos analisar as 

transformações espaciais provocadas pela sociedade e evidenciadas na resposta da professora. 

Nessa perspectiva, a paisagem torna-se uma grande aliada do professor que tem como 

objetivo uma análise crítica da produção do espaço. Quanto ao lugar, a forma de se expressar 

da professora só pode ser analisada se fizermos uma comparação com o conceito de lugar que 

a maioria delas relatou no início do curso de formação continuada, em 2012, ou seja, de forma 

empírica, caracterizando o lugar apenas como um ponto de referência ou localização de um 

ponto na superfície do planeta. 

A professora “P11” evidencia essa evolução conceitual ao afirmar que: 

 

Os conceitos de paisagem, lugar, e cartografia foram ampliados. Estou tentando 

desenvolver atividades como croquis, mapas, trajeto de casa à escola, localização da 

escola, maquetes da sala e a história da rua e do bairro. Consigo fazer com que os 

alunos observem a paisagem e as transformações ao longo do tempo, além de 

refletirem sobre “lugar” e “paisagem”, o importante que estou construindo estes 

conceitos a partir da realidade e da necessidade de habilidades que devem ser 

desenvolvidas em geografia. É uma nova visão, um novo rumo a ser tomado no 

ensino de geografia. (P11) 
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Ressalte-se que a professora “P11” foi uma das que definiu lugar, antes do curso, 

como ponto de localização. 

A professora conseguiu envolver, em sua resposta, aspectos dos três conceitos 

trabalhados no curso, mas sem a necessidade de defini-los. Assim, ao trabalhar com a 

representação da escola, da rua ou da praça, a professora pode lançar mão dos conceitos como 

elementos simbólicos. Nesse sentido, qualquer um desses conteúdos pode ser um lugar, uma 

paisagem, um território ou uma região. Para Cavalcanti (2013), ao representar o lugar e a 

paisagem os alunos vão construindo aspectos da realidade objetiva. Em outro estudo, a autora 

(1998, p. 94) afirma que: 

 

No ensino de fato esse conceito pode ser formado com base na experiência 

fenomênica dos alunos com seus próprios lugares. [...] A reflexão sobre seu lugar, as 

implicações ou a significação desse lugar, a compreensão de que outros lugares são 

diferentes exige que o aluno desenvolva determinadas habilidades espaciais e que 

tenha informações objetivas do seu e de outros lugares.  

 

Adotando uma postura mais crítica em relação à formação para a docência nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, a professora “P12” disse que: 

 

Os conceitos como lugar e paisagem ficaram bem definidos no decorrer do curso. 

Houve uma evolução muito grande no que eu entendia [...]. Como trabalhar em sala 

de aula sem ter um amplo entendimento sobre o assunto? Foi significativo o estudo 

dos conceitos, pois a criança traz informações importantes do seu cotidiano, 

podemos dizer que está nesse conhecimento o “pontapé” inicial para a apropriação 

de conceitos em geografia. (P12) 

 

Ao questionar a possibilidade de se ensinar sem um amplo conhecimento sobre os 

conceitos, indiretamente a professora se posiciona sobre a necessidade de uma formação mais 

sólida em relação aos conteúdos e às didáticas das disciplinas, tanto nos cursos de Pedagogia 

como nas propostas de formação continuada. Nessa perspectiva, Couto (2005, p. 15) explica 

que 

 

[o] professor deve compreender porque o conteúdo é definido e sistematizado dessa 

maneira. À medida que o domina tem mais habilidades para organizar e planejar 

seus conceitos. Cria condições que facilitam a compreensão pelos alunos, de forma 

que percebam a importância do estudo e a sua validade para o contexto. 

 

No mesmo sentido, Shulman (2001, p. 193) afirma que: “[...] os programas de 

formação docente não podem restringir a sua atividade ao ensino e supervisão, independentes 
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das áreas de conteúdo. A ênfase no conhecimento pedagógico da matéria a ser ensinada deve 

permear o currículo de formação de professores” (tradução nossa). 

Entretanto, sem o conhecimento da matéria é difícil pensar na metodologia de ensino, 

pois são conhecimentos interdependentes. Nesse aspecto, Libâneo (2009) afirma que o 

planejamento começa com o conhecimento do conteúdo, com a identificação de seu princípio 

interno, seu núcleo. Para Shulman (2001), o que permite distinguir a compreensão de um 

especialista em educação e um professor é justamente o conhecimento da matéria e seu 

desdobramento pedagógico. 

Na opinião de duas professoras, a concepção de que o professor precisa ter o domínio 

dos conteúdos disciplinares foi a principal contribuição do curso para sua prática pedagógica. 

Assim, expressam, em suas respostas, a importância dos conceitos de lugar, paisagem e 

cartografia: 

 

Os conceitos contribuíram para a prática pedagógica, pois são de fundamental 

importância para a análise geográfica. Entretanto precisamos trabalhar esses 

conceitos que dizem respeito à compreensão do espaço já nos anos iniciais para que 

os alunos possam ter mais facilidade em outras etapas de sua escolaridade. (P4) 

 

Precisamos ter a clareza dos significados dos conceitos; pois isso é de fundamental 

importância em nossa prática como educadores (P14).  

 

Isso indica que houve uma mudança na forma como as professoras percebiam suas 

próprias necessidades formativas, principalmente em relação aos conteúdos disciplinares, 

pouco trabalhados na formação inicial em pedagogia e nos cursos de formação continuada.  

Retomando a resposta da professora “P12”, destacamos outro aspecto importante, que 

relaciona o conceito de lugar ao ensino dos conteúdos de geografia. A professora afirmou que: 

“[...] foi significativo o estudo dos conceitos, pois a criança traz informações importantes do 

seu cotidiano, podemos dizer que está nesse conhecimento o „pontapé‟ inicial para a 

apropriação de conceitos em geografia”. Ao afirmar que os conhecimentos cotidianos devem 

ser o “pontapé” inicial para a apropriação dos conceitos de geografia, a professora aborda um 

aspecto amplamente discutido pelos pensadores do ensino de geografia, que tem como 

referencial a formação de conceitos geográficos a partir de conhecimentos cotidianos, como 

Cavalcanti (1998, 2005, 2011, 2013) e Couto (2006, 2009), entre outros.  

Assim, a professora traz para discussão a ideia de que a prática social é indispensável 

para perceber o espaço como um elemento importante da organização social, presente no 

cotidiano. Dessa forma, “[...] se ajudarmos nossos alunos a perceberem que a geografia 

trabalha com as materializações das práticas sociais, estaremos colocando-a no seu cotidiano” 
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(KAERCHER, 2006, p. 225). Nesse sentido, Cavalcanti (2012, p. 162), apoiada nos conceitos 

cotidianos e científicos de Vygotsky, afirma que: 

 

Essas formulações são interessantes para a meta de formar conceitos no ensino, pois 

apontam implicações para esse processo, que tem a ver com a consideração dos 

conceitos cotidianos dos alunos e com a „ascensão‟ deles ao nível dos conceitos 

científicos, tarefa própria da mediação didática. 

 

Na mesma lógica de pensamento, “P8” respondeu que “[...] antes do curso pensava 

que lugar e paisagem tinham o mesmo significado, não encontrava pontos para diferenciá-los 

e que fizesse sentido para mim. Cartografia eram mapas. Não considerava os desenhos que 

meus alunos faziam um tipo de mapa” (P8). 

Talvez para algumas pessoas a resposta da professora seja considerada um absurdo, 

pois, teoricamente, alguém que concluiu o curso de Pedagogia deveria conhecer os conceitos 

de lugar e paisagem. Entretanto, isso confirma as discussões que realizamos, no Capítulo 2, 

apoiados em Libâneo (2010) e Gatti e Barreto (2009), sobre a formação dos professores 

pedagogos. Vale ressaltar que esse não é um problema apenas dos pedagogos, uma vez que 

Cavalcanti (2013) afirma que grande parte dos conhecimentos dos alunos egressos dos cursos 

de Geografia também tem sido de natureza empírica. Isso significa dizer que nessa categoria 

de conhecimento é difícil encontrar aspectos que diferenciem lugar e paisagem. Esse aspecto 

é uma dificuldade encontrada pelas professoras, sendo muito complicado desenvolver nos 

alunos um conhecimento que não se possui.  

Se observarmos as OCs/MT, é possível perceber que elas estabelecem a construção de 

“[...] noções sobre o conceito de paisagem e lugar como elementos constituintes da identidade 

cultural (local e regional)” (MATO GROSSO, 2010, p. 19) como capacidade a ser 

desenvolvida nos alunos pelos professores de ciências humanas no primeiro ciclo. 

Parafraseando a resposta de “P12”, nos questionamos: como pensar em uma 

organização do ensino em que identidade cultural, lugar e paisagem sejam concebidos 

dialeticamente sem que o professor tenha conhecimento aprofundado sobre o assunto? Para 

Vygotsky (2001), Davydov (1988, 1999), Saviani (1994), Libâneo, (2010), Shulman (2001), 

Cavalcanti (2011) esse conhecimento é imprescindível para o trabalho docente que tenha 

como objetivo a formação, no aluno, do conhecimento teórico. 

Outro aspecto que merece destaque na resposta da professora é o fato de ela afirmar 

que não considerava os desenhos dos alunos um tipo de mapa. A professora faz uma distinção 

importante entre os mapas elaborados com técnicas e tecnologias pela cartografia e os mapas 
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mentais, importantes para inserir o aluno em uma condição de mapeador de sua realidade, ou 

seja, de representar o espaço vivido e percebido. Inicialmente, o professor pode considerar 

como referencial o corpo da criança, seguindo pelos espaços em que elas desenvolvem suas 

práticas sociais. Nesse sentido, Cavalcanti (2012, p. 167) escreve: 

 

Os mapas mentais ou desenhos são mais “livres”, sem preocupação com a 

correspondência objetiva com o que é representado, não obedece a regras 

cartográficas, embora possam ser utilizados para desenvolvê-las. Para a geografia, 

portanto, a imagem, o desenho, e o mapa são recursos fundamentais na mediação 

entre o sujeito e o conhecimento, por ser expressão de algum conteúdo geográfico e 

por serem construídos pelo sujeito, levando a expressar uma síntese em elaboração, 

um conceito em construção. 

 

Essa concepção de alfabetização cartográfica indica que, nos anos iniciais, para além 

de uma visão reducionista de que basta ensinar a decodificar português e matemática, é 

necessário que se desenvolva nas crianças as capacidades para a leitura da realidade de forma 

mais ampla, assim a geografia se insere como componente curricular importante para a 

formação dessas capacidades. Para Davydov (1988, p. 112), mesmo considerando que o 

conhecimento teórico possua um mínimo de apelo e imagens visuais, estruturando-se 

basicamente em construções expressas verbalmente, “[...] a prática escolar e a vida cotidiana 

das crianças mostra que operar com conhecimentos abstrato-teóricos com um mínimo ou em 

ausência completa de apoios visuais é uma tarefa muito difícil”. O autor afirma que a 

habilidade das crianças de dar correspondentes exemplos e ilustrações é essencial para avaliar 

o conhecimento dos conceitos abstratos. Dessa forma, tem sido promissora a organização do 

ensino que valoriza as representações espaciais dos alunos. Nesse sentido, ao representar os 

objetos sensíveis como o corpo, a casa, a rua, por exemplo, com a mediação do professor, as 

crianças, no processo de abstração e generalização, constroem no pensamento formas mais 

complexas de organização espacial. 

Nesse aspecto, o lugar do aluno é tomado como ponto de partida para a compreensão 

de escalas geográficas maiores. Porém, como discutimos no Capítulo 2, ao planejar o ensino é 

necessário superar a hierarquização dos conteúdos. Nesse sentido, Santos (2006) afirma que 

entre o lugar e o mundo não há uma via de mão única, mas sim uma relação dialética. Esse 

aspecto deve ser considerado pelos professores ao organizarem o ensino de geografia para que 

os alunos aprendam os conteúdos em uma perspectiva teórica. 

Entretanto, não basta considerar o desenho das crianças como um tipo de mapa, é 

preciso mediar a apropriação do conhecimento a partir desse signo. Nesse sentido, Libâneo 

(2012b, p. 37) afirma que 
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[...] a referência básica do processo de ensino são os objetos científicos (os 

conteúdos), que precisam ser apropriados pelos alunos mediante a descoberta de um 

princípio interno do objeto e, daí, reconstruído sob a forma de conceito teórico na 

atividade conjunta entre professor e aluno. 

 

Assim, ao propor uma atividade, o professor precisa considerar as ações mentais que 

os alunos devem operar para realizar a tarefa. No caso dos desenhos dos alunos, é possível 

propor tarefas em vários níveis de complexidade, e, segundo Davydov (1988), cabe ao 

professor aumentar o grau de dificuldade de acordo com a evolução da apropriação do 

conhecimento teórico pelos alunos. 

Todos esses aspectos relacionados ao domínio da matéria, à didática da disciplina e à 

mediação didática, entre outros, tem um valor significativo quando nos deparamos com a 

necessidade de melhorar a aprendizagem dos alunos. Entretanto, Libâneo (2008) pontua que 

dois fatores – externos e internos – têm condicionado a política educacional brasileira. Os 

fatores externos estão relacionados a um ponto de vista mais geral e envolvem os aspectos 

econômicos, culturais e institucionais das políticas educacionais, das diretrizes curriculares, 

da legislação e da gestão dos sistemas de ensino, discutidos nos capítulos anteriores. Já os 

internos dizem respeito aos objetivos, aos conteúdos e às metodologias de ensino, às ações 

organizativas e curriculares e à avaliação das aprendizagens. Para o autor, a análise do 

contexto educacional brasileiro realizada por pesquisadores, legisladores, professores e 

dirigentes da educação deve levar em consideração esses dois aspectos. Porém, na política 

educacional brasileira têm prevalecido as análises externas. Nesse sentido, “[...] afirmo que, 

em boa parte, as políticas educacionais estão fracassando porque elas não partem da realidade 

escolar, de políticas voltadas diretamente às escolas, das necessidades dos professores, das 

condições de aprendizagem dos alunos” (LIBÂNEO, 2008b, p. 169). 

Assim, esse trabalho busca também analisar a influência do curso de formação 

continuada no dia-a-dia das professoras, na prática pedagógica em sala de aula, um palco 

privilegiado de contradições produzidas dialeticamente nas relações entre o local e o global, 

fatores que se entrecruzam no processo constitutivo do conhecimento teórico. Com isso, 

passamos à segunda fase da pesquisa, que consiste na observação das aulas de duas 

professoras
21

 que participaram do curso de formação e responderam ao questionário. O 

objetivo consiste em saber se elas apresentam, em suas práticas de ensino, os conhecimentos 

do curso de formação continuada. Do mesmo modo que fizemos com as referências das 

                                                 
21

 Embora três professoras de uma escola estadual de Pontal do Araguaia tenham respondido o questionário, as 

professoras interlocutoras desta fase da pesquisa são de duas escolas localizadas em bairros de Barra do Garças. 



133 

 

professoras, representadas pela letra “P” e um número, faremos em relação às escolas nas 

quais as professoras exercem a docência, para as quais adotaremos a letra “E” e os números 1 

e 2. Assim, para efeito didático, as professoras continuarão com as denominações anteriores, 

ou seja, “P5” e “P4”, respectivamente nas escolas “E1” e “E2”. 

 

 

3.3 A PRÁTICA DOCENTE DAS PROFESSORAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO 

DE FORMAÇÃO CONTUNUADA 

 

 

A escolha das professoras para esta fase da pesquisa foi direcionada pelas turmas nas 

quais desenvolvem a docência, ou seja, optamos por duas professoras que, em 2014, estavam 

lecionando no 2° e no 5ª ano, assim poderíamos analisar o lugar como referência para o 

ensino de geografia no início
22

 e no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Pesou para 

essa decisão o fato de que algumas professoras comentarem, durante o estudo desse conceito 

no curso de formação continuada, que ele seria viável para o ensino de geografia apenas nos 

dois primeiros anos do ensino fundamental nos quais os conteúdos estão relacionados com a 

casa, a rua e o bairro. 

 

 

3.3.1 Atuação da professora “P5” na Escola Estadual “E1”
23

 

 

A professora P5 trabalha em uma escola que foi inaugurada em 24 de agosto de 1981 e 

funciona em dois turnos: matutino e vespertino. Oferta o e Ensino Fundamental, organizado 

em ciclos de formação humana, e o Ensino Médio, no qual os alunos são agrupados segundo 

seu nível de “domínio” dos conhecimentos dos conteúdos escolares. A escola atende, em 

média, 215 alunos, em uma faixa etária entre seis e dezessete anos, sendo a maioria deles 

proveniente de famílias de classe média baixa que moram em bairros vizinhos. Segundo a 

coordenadora da escola, isso ocorre porque ela está localizada em um bairro de classe média, 

cujas famílias matriculam seus filhos em escolas particulares e/ou públicas localizadas na 

região central da cidade. 

                                                 
22

A escolha do segundo ano ao invés do primeiro ocorreu devido à possibilidade maior de as crianças já estarem 

lendo e escrevendo.  
23

 As informações foram obtidas no Projeto Político pedagógico das escolas (dados de 2013), disponíveis em: 

www.seduc.mt.gov.br. 
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A equipe técnico-pedagógica e administrativa da escola conta com cinco profissionais: 

uma diretora, uma coordenadora, uma secretária, uma técnica administrativa, uma professora 

articuladora e um professor do Mais Educação. Importante destacar que a escola possui 28 

(vinte e oito) computadores no laboratório, mas, até o momento, não foi disponibilizado pela 

Secretaria de Educação um técnico de informática para nele atuar.  

O quadro docente é formado por dezessete professores, todos com graduação. Destes, 

47% possuem pós-graduação. Quanto à situação funcional, dois professores são efetivos e 15 

(quinze) contratados, ou seja, 88,2%, como podemos observar na Tabela 8. Todos os 

professores atuam em sua área de formação e, segundo consta no PPP, 60% deles têm o 

hábito de ler e 90% têm acesso à internet. 

 

TABELA 8 - CORPO DOCENTE DA ESCOLA “E1” EM 2013
24

 

Ord. Professor Habilitação Titulação Situação funcional 

1.  A.B. S Letras Graduação Contrato 

2.  A. F. N Química Graduação Efetivo 

3.  A. M. D Ciências Especialização Contrato 

4.  C. P. R Letras Especialização Contrato 

5.  D. V. J Letras Especialização Contrato 

6.  E. S. D Pedagogia Especialização Contrato 

7.  E. V. C Ed. Física Graduação Contrato 

8.  F. O. C. N História Graduação Contrato 

9.  J. M. S. O Letras Especialização Contrato 

10.  L. A. M. B Pedagogia Graduação Contrato 

11.  L. V. R Matemática Graduação Contrato 

12.  M. L. S. V Geografia Graduação Contrato 

13.  M. I. P Pedagogia Especialização Contrato 

14.  N. M. O. A Pedagogia Especialização Contrato 

15.  P. V. P Física Graduação Contrato 

16.  S. F. S. S Matemática Especialização Efetiva 

17.  W. M. S Geografia Graduação Contrato 

Fonte: Produção do autor com dados coletados na secretaria da escola. 

 

O atendimento às necessidades de formação continuada dos profissionais da educação 

na escola, segundo o PPP é muito bom, porém, o documento apresenta dois aspectos 

negativos: primeiro, a dificuldade em definir um horário de estudos que possa contar com 

todos os profissionais; segundo, o espaço físico da escola, pouco adequado para os estudos. 

Assim, os encontros formativos ocorrem no laboratório de informática, que possui ar 

condicionado. 

                                                 
24

 Optamos pelos dados de 2013 em consonância com o ano de atualização do PPP. No PPP consta que a escola 

possuía em 2013 dezenove professores, mas a secretaria da escola nos forneceu uma relação com dezessete.  



135 

 

Na leitura do PPP, podemos perceber que os profissionais da escola consideram boa a 

atuação do Cefapro no acompanhamento do projeto de formação continuada da escola, porém, 

afirmam que o acúmulo de programas do governo e os eventos inviabilizam a participação 

efetiva dos formadores nas áreas específicas. 

No que diz respeito aos aspectos negativos, o PPP aponta a inadequação da estrutura 

física, sendo a mais grave a quadra de esportes, que não tem cobertura e as rachaduras tomam 

conta do piso e das muretas, impossibilitando seu uso; o acervo bibliográfico disponibilizado 

na biblioteca é precário; e, por último, a baixa participação dos pais na vida escolar dos filhos. 

A professora “P5”, lotada na escola em 2014, exerce a atividade docente há quinze 

anos. Concluiu a graduação na modalidade à distância em uma instituição particular e a 

especialização na modalidade presencial. Respondeu, no questionário, que nos últimos três 

anos participou de mais de quatro cursos de formação continuada, cujas disciplinas 

contempladas foram Português, Matemática e Geografia. Um aspecto importante sobre a 

professora é o fato de ter respondido que, entre as teorias da educação, as práticas didático-

pedagógicas e os conteúdos disciplinares, a que representa mais dificuldade para os 

professores dos anos iniciais são os conhecimentos relacionados às práticas didático-

pedagógicas. Em relação às disciplinas, ela afirma que encontra mais dificuldade em ensinar 

Matemática e Geografia e tem facilidade em Educação Física e Língua Portuguesa.  

A referida professora apresenta-se sempre bem humorada, estabelece ótima relação 

com os alunos e se demonstra orgulhosa do trabalho como professora dos anos iniciais. A 

motivação da professora para aprender e buscar novas metodologias também está presente na 

maioria de seus alunos, que se apresentam estimulados para o processo de aprendizagem. 

A professora “P5” atua na 2ª fase do I ciclo (segundo ano) e tem dezesseis alunos, 

sendo dois transferidos de outras escolas no início do segundo semestre. Desse total, treze são 

meninos e três meninas com idades entre sete e nove anos. Segundo a professora, os quatro 

alunos que vieram de outras escolas, no início e no decorrer do ano letivo de 2014, ainda 

precisam ser alfabetizados.  

A professora “P5” já está no segundo ano com essa turma, pois a política de atribuição 

da Secretaria de Educação de Mato Grosso assegura que os professores que lecionaram na 

primeira fase permaneçam com as turmas até o final do primeiro ciclo
25

, ou seja, até a 3ª fase 

do I ciclo. Entendemos que essa proposta favorece o processo de ensino e aprendizagem, pois 

                                                 
25

 Os professores que, em 2013, atuaram no I ciclo, deverão permanecer com seus alunos na turma até a 
conclusão desse ciclo, desde que referendado pelo coordenador pedagógico, juntamente com o C.D.C.E, 
conforme orientação 2013/2014 da SUEB/Seduc (MATO GROSSO, Portaria n. 430/13/GS/SEDUC/MT, p. 25).  
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propicia mais tempo de convivência para conhecer o nível de desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. Acrescentamos que esse fato favorece a atuação do professor na ZDP, enquanto 

responsável pela mediação didática, pois “o saber do aluno é uma dimensão importante do seu 

processo de conhecimento (processo de ensino-aprendizagem)” (CAVALCANTI, 2005, p. 

199). 

Na escola pesquisada (E1), a matriz curricular está organizada por disciplinas e as 

aulas de Geografia ocorrem uma vez na semana, das 15h20min às 17h, correspondendo a duas 

horas-aula semanais. Nesse aspecto, percebemos que as Orientações Curriculares têm 

exercido pouca influência na organização do currículo da escola “E1”, pois, como analisamos 

no Capítulo 1, as OCs, para os três ciclos do Ensino Fundamental estão estruturadas por área 

de conhecimento, sendo a área de ciências humanas formada pelas disciplinas de Geografia, 

História e Ensino Religioso. Assim, a interdisciplinaridade, com presença relevante no 

discurso e nos documentos da secretaria estadual de educação e das escolas, representa uma 

fragilidade na prática dos professores. 

Quanto à observação das aulas da professora “P5”, elas iniciaram no dia 4 de junho e 

se estenderam até 24 de setembro de 2014. Nesse período, foram observadas dezesseis horas-

aula de Geografia, distribuídas em oito dias letivos. 

Como as aulas de Geografia são realizadas depois do horário de intervalo, a maioria 

dos alunos chega à sala de aula agitada. Assim, no início das aulas a professora desenvolve 

uma atividade relacionando canto e movimentos corporais, algumas vezes relacionadas ao 

tema da aula. Por exemplo, sob a regência da professora, os alunos fizeram movimentos com 

os pés, os braços e a cabeça para a esquerda, direita, frente e atrás, no dia em que iriam 

estudar lateralidade, anterioridade e profundidade. 

Nesse período, foi possível observar que a professora tem uma proposta metodológica 

que inclui diversas atividades de ensino e aprendizagem, com aulas expositivas dialogadas, 

trabalhos em grupos, leitura individual e coletiva e debates. Em relação aos textos e atividades 

desenvolvidas em sala de aula, a base é o livro didático, porém, a dinâmica desenvolvida nas 

aulas vai além do livro, pois são utilizados também livros paradidáticos e tarefas elaboradas 

pela professora. Os livros (didático e paradidático) ficam guardados em um armário na sala e 

somente são entregues para os alunos no início das aulas. 

O conteúdo desse período esteve basicamente vinculado à alfabetização cartográfica, 

na qual foi possível perceber o início do desenvolvimento de alguns conceitos como 

localização, orientação, representação cartográfica, pontos de referência e relações espaciais, 

tendo como referência o lugar, o espaço próximo e conhecido pelas crianças. A exceção 
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esteve por conta de dois dias letivos em que foram desenvolvidas atividades relacionadas aos 

países participantes da Copa do Mundo. 

Em todas as aulas observadas, após a atividade lúdica, a professora “P5” perguntava 

aos alunos sobre o conteúdo estudado na aula anterior. Como as aulas ocorriam uma vez por 

semana, os alunos apresentavam um pouco de dificuldade para se lembrarem da aula anterior, 

contudo, com a mediação da professora, acabavam se lembrando e começavam a contar 

detalhes da aula. 

Para trabalhar localização e orientação por meio de pontos de referência, a professora 

iniciou a aula fixando no quadro um cartaz com uma cena da história de Chapeuzinho 

Vermelho e contando a história enquanto os alunos acompanhavam a leitura no livro 

paradidático. Em seguida, pediu que eles observassem o cartaz para que pudessem descrever o 

que haviam entendido. Um aluno perguntou: “[...] o que são esses números no desenho?”, e a 

professora respondeu que eram pontos de referência. Ela poderia ter perguntado para o aluno 

o que ele achava que eram aqueles números, como forma de estimulá-lo a pensar, pois 

respostas pontuais, segundo Vygotsky (2001), matam o desejo de apreender.  

Nesse dia, com os alunos mais calmos, a professora desenvolveu duas atividades orais: 

na primeira atividade perguntou qual dos caminhos era mais curto para chapeuzinho ir à casa 

da vovozinha. Nesse momento, todos os alunos tiveram oportunidade para falar. Alguns 

responderam mais rapidamente e outros ficaram em dúvida. Então, a professora pediu para 

que medissem os caminhos com dois barbantes e os comparassem. A atividade foi 

interessante e apropriada, pois apenas o contato visual da criança com o objeto de estudo não 

foi suficiente para que todos aprendessem. Por outro lado, como o tempo da aula é em geral 

curto para desenvolver as atividades, não houve um momento de retroação ou devolutiva por 

parte dos alunos, algo que entendemos necessário na mediação didática do professor. Na 

segunda atividade, a professora perguntou por qual caminho os alunos iriam se estivessem no 

lugar de Chapeuzinho. Alguns disseram que pelo caminho mais distante, pois tinham medo do 

lobo; outros disseram que enfrentariam o lobo para chegar mais rápido, e um disse que 

mataria o lobo. A professora interveio e disse que “[...] não devemos maltratar os animais, já 

estudamos que o lobo não é mau” (P5). 

O objetivo dessas atividades era promover noções de localização e orientação por 

meio dos pontos de referência contidos no cartaz, principalmente o rio (maior distância) e a 

floresta (menor distância), que tinha o lobo como desafio. Percebemos que nesses dois 

momentos a intenção era desenvolver noções gerais de conceitos como pontos de referência, 



138 

 

espaço e tempo. Essa proposta metodológica utilizada pela professora se aproxima do 

pensamento de Davydov (1999, p. 10), pois se pode interpretar esse caso com sua explicação: 

 

Os alunos descobrem e distinguem no material de aprendizagem algumas relações 

gerais ou essenciais, e quando o estudam podem descobrir aparências (aspectos) 

muito particulares do material. Nesse caso os alunos se apropriam do “conhecimento 

geral” imediatamente por meio de sua atividade de análise do material. Os aspectos 

particulares dos materiais são derivados do “conhecimento geral”. O pensamento 

dos alunos se move do geral para o particular dentro de um material. Os currículos 

que fornecem tais direções de pensamento ajudam a estabelecer relações com 

sistemas integrados de conhecimento. O papel principal na apropriação de tal 

conhecimento pertence às ações dos alunos. (grifo nosso) 

 

Esse procedimento foi importante, pois os alunos puderam fazer uso desses conceitos 

para resolver problemas particulares. Isso ocorreu na sequência, quando a professora pediu 

para que os alunos desenhassem o trajeto de suas casas para a escola, apontando alguns 

pontos de referência. “Vamos nos lembrar do caminho que fazemos da nossa casa para a 

escola. Para vir para escola temos várias opções, observem os pontos de referência para 

localizar suas casas e a escola” (P5). 

Durante as aulas, alguns alunos chegaram a perguntar o que era ponto de referência, 

nesse momento, a professora deu a resposta, perdendo nova oportunidade de colocá-los para 

pensar. Isso pode estar relacionado a dois fatores: um pode estar referente ao pouco tempo 

previsto semanalmente para as aulas de Geografia, obrigando o professor a dar algumas 

respostas para acelerar o processo, e o outro à concepção metodológica da professora. 

Após a explicação da professora, os alunos começaram a falar de pontos de referência 

para localizar a escola e suas casas; na sequência, para ajudar a compreensão dos alunos, 

houve a leitura de um texto do livro didático e a observação de um mapa que descrevia a 

localização da casa de “Matheus”. 

Todos os alunos fizeram a atividade, mas em alguns desenhos o trajeto e os pontos de 

referência ficaram pouco compreensíveis. Nesse caso, entendemos que a professora deveria 

retomar a atividade na aula seguinte para que todos os alunos pudessem compreender melhor 

os conceitos e, assim, conseguirem desenvolver a atividade. Nesse sentido, Libâneo (1994) 

contribui afirmando que compete ao professor o controle dos conteúdos para sua assimilação 

adequada. Entretanto, a maioria das escolas desenvolve suas atividades seguindo uma lógica 

em que a quantidade é valorizada em detrimento da qualidade. Dessa forma, coloca o 

professor na condição de cumprir o conteúdo programático, geralmente estabelecido por 

manuais elaborados pelas secretarias de educação ou previstos no livro didático adotado. 
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Outro ponto relacionado a isso foi o fato de que ficou acordado com os alunos uma 

apresentação dos desenhos para a aula seguinte; porém, acompanhando o andamento das 

aulas, foi possível verificar que esse acordo deixou de se efetivar e a apresentação dos 

desenhos não aconteceu como combinado. 

Na aula seguinte, a professora iniciou perguntando sobre o conteúdo da aula passada. 

Um dos alunos disse: “[...] estudamos sobre ponto de referência, tem quatro pontos de 

referência para chegar à minha casa” (aluno “A”). A professora perguntou sobre os pontos de 

referência da história de Chapeuzinho Vermelho e relembrou os alunos sobre o conteúdo 

estudado, o desenho da casa e dos cômodos, utilizando essa fala para introduzir o conteúdo 

que estudariam naquele dia: “Cuidados com a nossa moradia”.  

Como primeira atividade propôs a leitura, no livro didático, das seguintes frases: a) 

“Cada morador deve manter suas coisas organizadas”; b) “Pequenas coisas que podemos fazer 

para ajudar”; c) “Todos os dias devemos limpar nossa moradia”; d) “Para deixar nossa casa 

agradável é preciso cuidar do jardim e das plantas”; e) “O que você faz para manter sua casa 

limpa, o que você gosta e não gosta de fazer?”. Para cada frase lida foi estabelecido um tempo 

para o diálogo entre os alunos e a professora.  

Durante essas conversas, dois pontos chamaram a nossa atenção: no primeiro, um 

aluno se lembrou de uma história que a professora havia contado e dizia respeito a um menino 

que não se preocupava com a limpeza da casa e quase morreu afogado no lixo; no segundo, a 

professora falou sobre a importância do cuidado com as árvores e que muitos moradores as 

haviam cortado e não plantaram outras. Disse também que, ao deixar as torneiras abertas ou 

pingando, vamos pagar mais caro e prejudicar o meio ambiente. Vale ressaltar que, nesse 

conteúdo, aparece de forma „embrionária‟ o conceito de organização espacial que os alunos 

devem percorrer em seus estudos por toda a educação básica. Com essa perspectiva 

Cavalcanti (2008) escreve que: 

 

Na relação cognitiva das crianças, jovens e adultos com o mundo, o raciocínio 

espacial é necessário, pois as práticas sociais cotidianas tem uma dimensão espacial; 

os alunos que estudam geografia já possuem conhecimentos geográficos [...]. O 

trabalho de educação geográfica ajuda os alunos a desenvolverem modos do 

pensamento geográfico, a internalizar métodos procedimento de captar a realidade 

tendo consciência de sua espacialidade. (idem, p. 35-36) 

 

Como atividade oral, a professora perguntou aos alunos em que eles ajudavam em casa 

e pediu uma atividade escrita. Depois, desenhou um quadro com duas colunas, uma para as 

tarefas desenvolvidas em suas casas e a outra para os responsáveis por elas. Como já 
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afirmamos anteriormente, a sala possui alguns alunos que ainda não sabem ler e escrever. 

Dessa forma, a professora pediu àqueles que sabiam ler e escrever para fazerem a atividade 

em grupos, desenvolvendo-a ela mesma com o outro grupo. Vale ressaltar que essa é uma 

condição difícil para o professor, pois todos os alunos querem, ao mesmo tempo, sua atenção 

para responder alguma coisa que não entenderam, dificultando o processo. Para esses casos, a 

Secretaria de Educação de Mato Grosso, mediante as necessidades apresentadas no 

diagnóstico dos desafios de aprendizagens de cada escola, prevê que “[...] toda escola de 

ensino fundamental da rede estadual organizada por Ciclos de Formação Humana tem direito 

a, pelo menos, um professor articulador com carga horária distribuída em até 30 horas” 

(MATO GROSSO, Portaria n, 430/13/GS/Seduc/MT p. 52). Ocorre que, segundo relato da 

professora regente, somente no final do mês de junho a escola passou a contar com um 

professor articulador. Além disso, muitos pais deixam de enviar seus filhos no contra turno 

para as aulas com o referido professor. Por outro lado, a professora poderia colocar os menos 

experientes no grupo dos mais experientes e, assim, contar com a intersubjetividade no 

processo de ensino e aprendizagem (atuando tendo como base a ZDP). 

Nas duas últimas semanas do mês de junho, aproveitando a euforia e a motivação dos 

alunos, a professora trabalhou conteúdos relacionados aos países que estavam participando da 

Copa do Mundo e as cidades sedes da copa no Brasil. Os alunos ficaram muito empolgados e 

participaram bastante das atividades propostas, geralmente os meninos eram mais interessados 

do que as meninas, pois são mais ligados ao futebol. Na primeira operação, a professora 

colocou o mapa mundi no quadro e disse que estavam participando da copa países de todos os 

continentes, e perguntou: “[...] vocês sabem quantos países estão participando da copa?”. 

Vários alunos responderam, mas nenhum disse trinta e dois, então a professora respondeu: 

“São trinta e dois países”. Um aluno perguntou: “por que só poucos países participam?”, ao 

que a professora respondeu que existem mais de duzentos países e não daria para todos 

participarem, pois precisaria de muito tempo para os jogos. Na sequência, entregou uma folha 

com uma lista das cidades sedes da copa e o nome dos estádios, além de um mapa do Brasil 

com as cidades destacadas. Levou os alunos até um pequeno mapa do Brasil que fica 

pendurado na lateral da sala e dialogou sobre os estados em que estava ocorrendo os jogos da 

copa. Entregou um mapa do Brasil dividido em estados e, como segunda atividade, pediu para 

eles pintarem os estados em que estavam ocorrendo jogos da copa. Alguns alunos, fizeram 

comentários interessantes sobre o tamanho dos estados. “O estado de Amazonas é grande e o 

Rio de Janeiro pequeno” (Aluno B). “Não”, disse outro aluno, “o Rio de Janeiro não é 

pequeno, é menor que o Amazonas, mas foi reduzido para caber no mapa” (Aluno A). Uma 
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ótima oportunidade para introduzir uma atividade envolvendo o conceito de escala, mas para 

isso é necessário que o professor tenha boa formação e esteja preparado para situações como 

essa, pois isso acarretaria explicações não planejadas. 

Como terceira atividade, a professora pediu para os alunos observarem e localizarem 

os países que estavam participando da Copa. Como os alunos apresentaram dificuldade, a 

professora passou a ajudá-los. Nesse momento, disse uma frase interessante: [...] “Nossa! eu 

sou péssima em Geografia” (P5). Importante destacar que a professora relatou no questionário 

que o curso tinha sido importante, pois o que sabia de geografia tinha aprendido no período 

em que se decorava questionário. Isso revela a fragilidade dessa concepção bancária de 

educação, como se refere Freire (1970), em que os alunos decoram os conteúdos e passado 

algum tempo os esquecem, ou, como afirma Vygotsky (2000), adquirem-se conhecimentos 

inúteis para resolver problemas que exigem a generalização do pensamento, e não do objeto. 

Outro aspecto interessante na fala da professora diz respeito à confusão conceitual da 

geografia que muitos, equivocadamente, fazem, considerando-a como uma “ciência dos 

mapas”.  

Devido à dificuldade de os alunos encontrarem no mapa os países que estavam 

participando da Copa, a professora sugeriu que cada um pesquisasse em casa e trouxesse na 

aula seguinte uma lista de países. A aula seguinte começou justamente com a professora 

perguntando sobre a tarefa que haviam combinado. A maioria dos alunos fez a tarefa, mas 

chamou nossa atenção um dos alunos, que disse: “[...] não fiz a tarefa porque na minha casa 

estava sem internet” (aluno “C”). Isso demonstra o grau de vinculação que a sociedade tem 

estabelecido com esse meio de comunicação, mesmo quando essa vinculação não é efetivada 

individualmente. A naturalização dessa vinculação/dependência pode ser reforçada pela 

aceitação da falha do aluno, sem argumentação por parte da professora, quando pode-se 

verificar que, na verdade, o aluno não precisava do acesso à internet para realizar a pesquisa. 

A atividade proposta visava encontrar os países no mapa. Então, na aula, a professora 

sugeriu que os alunos fossem falando o nome dos países pesquisados e, enquanto isso, ela 

fazia uma lista no quadro com os países e os respectivos continentes, para que, na sequência, 

eles pudessem encontrá-los no mapa. Assim, agora com o mapa no chão, os alunos passaram 

a procurar os países. Alguns deles, principalmente os que possuem maior extensão territorial e 

são mais conhecidos no Brasil – Estados Unidos, México e Alemanha –, foram encontrados 

com mais facilidade. Porém, os alunos apresentaram dificuldade para encontrar os de menor 

extensão territorial e menos veiculados pela mídia brasileira. Além disso, também tiveram 

dificuldade para encontrar os países que apresentam, nos mapas, nomes diferentes dos 
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veiculados na imprensa, como é caso da Holanda que, nesse mapa, aparece com o nome de 

Países Baixos. Como essa atividade exigia que os alunos soubessem ler, os que ainda não 

eram alfabetizados não demonstraram interesse. Nesse caso, seria possível envolver todos os 

alunos em uma atividade da qual eles pudessem participar. Exemplo: recortar as letras de 

alguns países para os alunos montarem um quebra-cabeça em grupos, assim os menos 

experientes aprenderiam com os mais experientes. Essa diferença entre o que as crianças 

resolvem independentemente e o que conseguem resolver com a ajuda de um adulto ou colega 

mais experiente é o que Vygotsky denominou ZDP, conforme já foi mencionado. 

Importante ressaltar que os alunos estão na fase de estruturação dos conceitos, mais 

precisamente na fase dos pseudoconceitos, pois repetem o que a professora fala, mas tem 

dificuldade para fazer generalizações mentais necessárias para diferenciar as escalas 

geográficas, principalmente as mais distantes de sua realidade, como países e continentes. 

Entretanto, trata-se de uma fase importante para que, ao final do segundo ciclo, possam 

estruturar o pensamento e dominar os conceitos geográficos. Nesse sentido, Cavalcanti (2012, 

p. 163) escreve que 

 

Ao fazer isso os alunos poderão passar de um estágio em que fazem certas 

generalizações dos objetos estudados (ainda no nível dos pseudoconceitos), com as 

distinções, as classificações e as unidades cabíveis a eles, para o estágio dos 

conceitos propriamente ditos, em que poderão fazer generalizações no pensamento, 

análises e sínteses, abstrações descoladas de suas objetivações empíricas.  

 

Destacamos, nessas tarefas, que, embora com algumas limitações materiais e 

conceituais, a professora procurou superar a fragmentação típica dos currículos tradicionais. 

Nesses, os estudos se iniciam, no primeiro ano, pelo espaço ocupado pelo corpo, pela casa e 

pela rua e, de forma linear, se ampliam, nos anos seguintes, para os estudos do bairro, da 

cidade, do estado, até chegar ao mundo. Para Cavalcanti (2012, p. 166-167),  

 

O questionamento a essa abordagem já é feito desde o final do século XX, por se 

entender que desde o primeiro ano, deve-se trabalhar a ideia de que os espaços de 

vivência, a configuração desses espaços, o “jeito” que eles vão tomando, tem a ver 

também com a produção de espaços maiores, da cidade, do estado ou do país ou 

mesmo de outro país, porque é resultado de um processo histórico e social mais 

amplo, do qual esses espaços fazem parte. 

 

Outro aspecto importante no desenvolvimento metodológico se deu em relação ao 

tratamento do conceito de lugar, pois nas aulas em que foram trabalhados os conteúdos sobre 

os países que participaram da Copa e os estados brasileiros que sediaram os jogos não houve 

referência a esse conceito. Isso seria possível se a professora, a partir do conceito de futebol, 
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envolvesse, por exemplo, os lugares nos quais os alunos praticam esse esporte no cotidiano. 

Entretanto, nas aulas anteriores em que foram trabalhados conteúdos relacionados à 

organização espacial, localização, orientação, representação cartográfica, pontos de referência 

e relações espaciais, o quarto, a rua, a casa e o bairro foram o ponto de partida para as 

primeiras noções sobre esse sistema de conceitos. Isso é fundamental para a aprendizagem, 

visto concordarmos que o “[...] lugar é onde conflui a experiência do cotidiano, e também 

como essa experiência se abre para o mundo. O ser é sempre articulado por meio de lugares 

específicos, ainda que tenha que se estender para além deles para entender o que significa 

existir no mundo” (RELPH, 2012, p. 28). 

Após o recesso no calendário letivo, na primeira quinzena do mês de julho, 

continuamos a observação das aulas. No primeiro dia de observação, ao chegar à sala, um dos 

alunos disse: “[...] professor, você trouxe o computador? Quero mostrar um mapa que 

encontrei na internet” (Aluno “D”). Respondemos que não havia levado e que esse não era o 

planejamento da professora para aquele dia. A professora interveio e disse: “[...] vamos deixar 

um período todo para olharmos o seu mapa e entrarmos na internet, temos que visualizar o 

nosso bairro com imagens de satélite” (P5). Logo após, iniciou a aula e reuniu novamente os 

alunos em frente ao pequeno mapa do Brasil, que fica ao lado da sala, para contar uma 

história sobre alunos chegando à escola em vários locais do Brasil. “Nosso país é muito 

grande e está dividido em cidades, estados e regiões. Barra do Garças também está dividida...” 

(P5). Um dos alunos interrompeu e disse: “em bairros” (Aluna “E”). A professora perguntou 

se eles conheciam outros bairros. Nesse momento, a mesma aluna disse que os bairros estão 

divididos em ruas. A professora perguntou o motivo dessa divisão. Dessa vez não esperou e 

respondeu: “Para facilitar a localização e a mobilidade das pessoas” (P5). 

Após essa pergunta da aluna, algumas crianças disseram que conheciam outros bairros 

e a professora deu continuidade à história em que os personagens chegavam à escola em 

vários lugares do Brasil utilizando diferentes meios de transporte. No Pará, de barco pelo 

Igarapé; em Tocantins, de voadeira pelo Rio Araguaia; no Pantanal, a cavalo; de jangada, em 

Pernambuco; descendo a ladeira do Pelourinho, na Bahia; de bonde, por cima do arco da 

Lapa, no Rio de Janeiro; de metrô, em São Paulo; de charrete, em Santa Catarina. Esse 

resumo é suficiente para justificar as perguntas e comentários dos alunos. “O que é Igarapé? 

Voadeira é uma canoa? Meu irmão já foi no Pantanal. Um amigo nosso nasceu na Bahia. Eles 

moram na fazenda? Ela mora numa cidade grande?”.  

A professora terminou a história fazendo a seguinte observação: “[...] em todos os 

lugares do Brasil as crianças vão à escola, embora de forma diferente. Há muitas formas de ir 
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à escola, porque o Brasil é muito grande e diversificado”. Nesse momento, embora tenha sido 

ótima a abordagem do conteúdo, percebemos uma descontinuidade na organização didática, 

pois a história praticamente não teve relação com o conteúdo estudado naquele dia: 

lateralidade e organização espacial. É certo que a história fez referência à organização 

espacial, mas isso não foi aproveitado no desenvolvimento da discussão/problematização e 

das tarefas propostas na sequência.  

Nessa aula, houve destaque para a aproximação entre Geografia e Língua Portuguesa, 

pois na principal atividade os alunos deveriam localizar, com o auxílio de algumas 

orientações, os objetos existentes em uma sala de aula representada no livro e, em seguida, 

escrever os nomes no caderno. Dessa forma, houve o desenvolvimento da leitura e da escrita, 

além de noções de lateralidade, anterioridade e profundidade. 

Na aula seguinte, a professora deu continuidade à temática ao iniciar a aula com uma 

música em que os alunos, ao dançarem, faziam os movimentos com os braços e pernas para a 

direita, para a esquerda, para frente e para trás. Na primeira atividade pediu para os alunos 

desenharem, em uma folha, as duas mãos, pintarem e escreverem direita e esquerda. Para isso, 

organizou os alunos em duplas, já que seria necessária a ajuda de um colega para desenhar a 

mão da escrita. Na sequência, pediu para os alunos dizerem o que tinha do seu lado esquerdo 

e direito. A maioria resolveu o problema sem ajuda, porém, os que tiveram dificuldade foram 

ajudados pela professora ou por um colega. 

Como segunda tarefa, ela propôs uma análise da sala de aula representada no livro 

didático. A resolução do problema envolveu noções de organização espacial, pois, para cada 

tipo de proposta didática, as carteiras estavam organizadas de forma diferente. Para tarefas em 

grupo, as carteiras foram agrupadas e, para o debate, colocadas em círculo. Em seguida, a 

professora organizou os alunos em grupos com três ou quatro membros e entregou um 

retângulo para cada aluno pintar com cores diferentes, tendo por objetivo que os alunos, de 

acordo com a quantidade de membros para o trabalho, organizassem os retângulos, fazendo 

analogia às carteiras da sala de aula do livro didático. 

Dois aspectos chamaram a atenção nessas duas aulas. Em primeiro lugar, a professora 

poderia ter utilizado mais o cotidiano dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades. 

Por exemplo, seguindo o exemplo de Castrogiovanni (2009), poderia ser organizada com a 

turma uma “busca ao tesouro” que, simplificadamente, consistiria em esconder objetos em 

locais variados da escola e os alunos, em grupos, com o auxílio de um roteiro, sairiam para 

procurá-los. 
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Outro aspecto que chamou nossa atenção foram as respostas, proferidas imediatamente 

pela professora. Como já analisamos anteriormente, essa é uma herança da pedagogia 

tradicional difícil de ser superada. Ao agir assim, passa a ideia de que o professor contribui 

mais respondendo imediatamente às perguntas dos alunos. O fato de não responder logo após 

a pergunta e de levar o aluno a refletir sobre seu questionamento não quer dizer que não a 

responderá, mas, em uma mediação didática que tenha como objetivo a construção do 

pensamento teórico, o professor proporciona ao discente a construção do conhecimento sem 

que seja necessário dar respostas prontas. Nesse caso, seria mais produtivo perguntar para o 

aluno qual a sua ideia sobre a existência das ruas, uma vez que, assim, este passa a ter 

autonomia reflexiva ao se apropriar do conhecimento organizado e sistematizado pelo 

professor.  

Nesse sentido, nem professor, nem alunos tem importância preponderante superando, 

respectivamente, os legados da escola tradicional e da escola nova que tanto têm influenciado 

a educação no Brasil. Para nós, seguindo Saviani (2008), Libâneo (1994), Davídov (1988), 

Cavalcanti (2013) e outros, na concepção pedagógica histórico-crítica ganha destaque a 

difusão do conteúdo com o objetivo de construção do pensamento teórico. Nessa proposta, 

segundo Vygotsky (2000), o pensamento se constrói do geral para o particular e do abstrato 

para o concreto, em um movimento contrário ao pensamento empírico. Nesse sentido, os 

conhecimentos cotidianos são confrontados com conhecimentos sistematizados, cabendo ao 

professor a mediação entre o conhecimento e o aluno. Essa não é uma tarefa fácil, 

principalmente para quem tem um longo percurso pedagógico em uma perspectiva positivista, 

mas é possível, e uma das condições para isso é que o professor tenha intencionalidade em 

suas ações. 

Na aula seguinte, ao chegar à sala, percebemos que a professora tinha preparado o 

notebook e o projetor de imagens, tendo iniciado a aula como das outras vezes, só que agora 

com som e imagem. Colocou três videoclipes, entre eles dois relacionados às relações 

espaciais. Em seguida, pediu para os alunos dizerem seus endereços para escrevê-los no 

quadro, alguns falaram espontaneamente, outros tiveram que pesquisar na agenda. No início 

da atividade, a professora teve um pouco de dificuldade para encontrar o programa Google 

Maps, mas depois de alguns minutos conseguiu e seguiu o roteiro da aula.  

Mostrou para os alunos os bairros próximos à escola e procurou com eles suas casas, 

no entanto, algumas não foram encontradas devido à desatualização das imagens de satélite da 

cidade de Barra do Garças. Alguns alunos pediram para digitar seus endereços na barra de 

busca, outros pediram o endereço eletrônico para mostrar a cidade para seus familiares. Ao 
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passear com a imagem sobre o bairro, se ouvia dos alunos: “Olha o Recanto” (bairro vizinho), 

“Ali é o parque das águas quentes”, “Olha a casa do meu amigo”, “Essa é a casa de minha 

avó”, “Olhem, é a pizzaria”, “Quero ver nossa escola”, entre outras. Isso demonstra que as 

novas tecnologias são ferramentas indispensáveis para a didática, pois facilitam a 

compreensão da produção espacial e atuam como catalizadoras do interesse pela 

aprendizagem. 

No caso específico das imagens de satélite do Google Maps, evidenciou-se a forte 

ligação que os alunos têm com o lugar onde desenvolvem suas atividades cotidianas, e essa 

prática deve ser usada a favor da aprendizagem. Contudo, entendemos que a professora 

poderia ir além, considerando-se a seguinte explicação: 

 

A formação da atividade de aprendizagem está vinculada à considerável elevação do 

nível teórico ideológico do processo de ensino e educação na escola elementar, 

favorecendo o desenvolvimento do seu pensamento criador independente. [...] a 

estruturação das disciplinas escolares que considera as exigências de generalização 

substantiva está associada à diferenciação precisa dos conceitos e ideias básicas 

destas disciplinas. (DAVYDOV, 1988, p. 171) 

 

Assim, não basta que as crianças se interessem por determinada atividade organizada 

pelo professor, já que “[...] o conteúdo da atividade de aprendizagem é o pensamento teórico” 

(DAVYDOV, 1988, p. 158). Esse estágio do pensamento teórico pode ser alcançado quando, 

no processo de formação da atividade de aprendizagem das crianças, forem esclarecidos 

alguns pontos, sugeridos pelo autor: 

 

1) a especificidade de seus componentes estruturais, ou seja, suas necessidades, 

motivos, tarefas, ações e operações; 2) o surgimento de sua realização individual a 

partir das formas coletivas de trabalho escolar; 3) a dinâmica da inter-relação de seus 

componentes – quando, por exemplo, a finalidade da aprendizagem pode converter-

se em seu motivo e a ação de aprendizado pode se transformar em operação, etc.; 4) 

as etapas do seu desenvolvimento no curso da infância escolar [...]; 5) sua inter-

relação com outros tipos de atividade infantil. (DAVYDOV, 1988, p. 176-177)  

 

Além disso, segundo os pressupostos do ensino desenvolvimental de Davydov, é 

necessário que o professor, ao organizar o ensino, tenha como referencial o que se exige dos 

alunos na tarefa de aprendizagem. 

 

1) análise do material factual a fim de descobrir nele alguma relação geral [...], ou 

seja, a construção da generalização e abstração substantiva; 2) a dedução, baseada na 

abstração e generalização, das relações particulares do material dado e sua união 

(síntese) em algum objeto integral, ou seja, a construção do seu “núcleo” e do objeto 

mental concreto; 3) o domínio neste processo de análise e síntese, do procedimento 

geral de construção do objeto estudado. (DAVYDOV, 1988, p. 178-179) 
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Assim, aclaram-se as preocupações de Libâneo (2002) quanto à necessidade de os 

cursos de formação de professores contemplarem melhor o currículo, a metodologia e os 

princípios e processos de aprendizagem válidos para os alunos das escolas comuns. 

Posicionamento semelhante tem Shulman (2001), ao defender que são imprescindíveis aos 

professores os conhecimentos da didática geral e específica e dos conteúdos disciplinares.  

Na última aula que acompanhamos, no mês de setembro de 2014, depois de um 

intervalo de aproximadamente dois meses, a professora iniciou fazendo uma retrospectiva 

com os alunos das aulas anteriores. Após a professora questioná-los sobre o conteúdo das 

aulas anteriores, alguns alunos disseram que haviam construído a maquete da sala de aula. Na 

sequência, a professora disse: “[...] hoje vamos fazer um desenho da escola”. Esse diálogo da 

professora com os alunos foi importante para a retomada do conteúdo, pois eles puderam 

relacionar as atividades sobre a construção da maquete com o desenho que fariam da escola.  

Ao analisar o livro didático, concluímos que o objetivo da unidade era trabalhar as 

escalas geográficas. A partir da imagem de uma escola, os autores questionam: que lugar as 

crianças estão? Quais dependências da escola foram representadas? Na sequência, discorre 

sobre tipos de escolas que existem e afirmam que existem escolas no campo, na cidade, 

indígenas, entre outras e questionam a diferença entre elas. Nesse aspecto, destacamos que 

alguns conceitos que poderiam ser trabalhados pelos alunos passaram despercebidos, como os 

de campo e cidade, por exemplo, além do conceito de lugar (foco da reflexão neste estudo). 

Na segunda atividade os alunos foram levados à frente da escola para observarem a 

fachada, atividade que os auxiliaria no desenho que fariam da escola. Nessa tarefa, 

demonstraram muita dificuldade e poucos conseguiram um bom desempenho no desenho. 

Assim, entendemos que uma alternativa seria ter dado prosseguimento ao estudo com 

a maquete da escola, envolvendo as noções dos conceitos de cidade e campo sugeridos pelo 

livro didático. Como tarefa complementar, os alunos poderiam fazer visitas a 

estabelecimentos que exercem atividades urbanas (comércio, indústria e serviços) e a uma 

propriedade rural, uma vez que o bairro fica próximo a muitas chácaras que exercem 

atividades tipicamente rurais. 

É nesse sentido que Hedegaard (2002) afirma que o professor deve organizar o ensino 

tendo como referência as leis gerais, ou seja, o conhecimento teórico, enquanto as crianças 

devem se ocupar com essas leis gerais na forma mais clara possível, por meio de 

investigações capazes de revelar as manifestações dessas leis. Onde mais essas leis se revelam 

senão nas atividades desenvolvidas pelo homem em sociedade?  
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Assim, por meio da pesquisa, da abstração e da generalização, as crianças 

transformam os elementos empíricos, sensíveis aos sentidos, em elementos teóricos. Estão 

lançadas, dessa forma, segundo Cavalcanti (2013), as condições para o desenvolvimento do 

pensamento e do conhecimento geográfico dos alunos. 

 

 

3.3.2 Atuação da professora “P4” na Escola Estadual “E2” 

 

A escola “E2” foi inaugurada em 1985 e funciona em dois turnos: matutino e 

vespertino. Oferta o Ensino Fundamental, organizado em ciclo de formação humana, e atende, 

em média, 333 (trezentos e trinta e três) alunos, em uma faixa etária entre seis e quinze anos, 

sendo a maior parte deles proveniente de famílias de classe média baixa. A maioria dos alunos 

mora no bairro, mas a escola atende também alunos de bairros vizinhos. 

A equipe técnica-pedagógica e administrativa é formada por uma diretora, uma 

coordenadora pedagógica, uma professora articuladora, uma secretária, uma técnica 

administrativa educacional, uma técnica do laboratório de informática, uma bibliotecária, três 

apoios administrativos (Manutenção da infraestrutura), três apoios administrativos 

educacionais (Nutrição escolar) e três vigias. O corpo docente é formado por dezoito 

professores
26

. Todos eles possuem habilitação na área em que atuam e, desses, 72% possui 

pós-graduação (especialização) e 66,5% são interinos, como podemos observar na Tabela 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Os dados foram extraídos do PPP, disponível em: www.seduc.mt.gov.br. 
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TABELA 9 - CORPO DOCENTE DA ESCOLA “E2” EM 2013. 

Nº Nome Formação Titulação Situação funcional 

1.  P. G Educação Física Graduação Efetivo 

2.  J. N História Especialização Efetivo 

3.  K. B L. Portuguesa Especialização Interino 

4.  M. D L. Portuguesa Especialização Interino 

5.  N. L Biologia Graduação Interino 

6.  R. P L. Portuguesa Especialização Interino 

7.  W. F Educação Física Especialização Efetivo 

8.  S. L Matemática Especialização Efetivo 

9.  U. R Geografia Especialização Interino 

10.  S. A Pedagogia Especialização Interino 

11.  C. A Pedagogia Graduação Interino 

12.  J. B Pedagogia Especialização Efetivo 

13.  M. L Pedagogia Especialização Interino 

14.  M. A Pedagogia Graduação Interino 

15.  N. M Pedagogia Especialização Interino 

16.  O. M Pedagogia Especialização Efetivo 

Nº Nome Formação Titulação Situação funcional 

17.  O. F Pedagogia Especialização Interino 

18.  S. P Pedagogia Graduação Interino 

Fonte: Produção do autor com dados coletados na secretaria da escola.    

 

O PPP escola apresenta a formação continuada como uma de suas maiores forças, pois 

conta com o compromisso dos profissionais da educação tanto na elaboração quanto no 

desenvolvimento do Projeto. Além disso, os profissionais apresentam interesse pelo 

conhecimento da área em que atuam e outros relacionados à educação. Afirmam também que 

a formação continuada conta com o acompanhamento de um professor formador do Cefapro, 

que direciona os trabalhos sobre temáticas relevantes para o processo de ensino-

aprendizagem. 

No entanto, relatam, no PPP, problemas relevantes na estrutura física: a quadra de 

esportes está em péssimo estado de conservação, não é coberta e apresenta rachaduras no 

piso; a sala de vídeo divide espaço com a biblioteca; o acervo bibliográfico é insuficiente; o 

laboratório de informática conta com apenas nove computadores funcionando quando o 

número certo seria, no mínimo, 25 (vinte e cinco), como o número de alunos em sala de aula, 

segundo as normas estabelecidas pela Secretaria de Educação; o excesso de goteiras 

apodreceu o forro de madeira das salas de aula; a calha do corredor central não suporta o 

volume de água da chuva; o banheiro precisa de uma reforma geral urgente; a instalação 

elétrica é antiga e eleva o gasto com a manutenção. 

Um aspecto interessante que aparece, repetidas vezes, no PPP diz respeito ao 

desinteresse das famílias, tanto nos aspectos pedagógicos como administrativos da escola. 
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Além disso, apontam que esse é um dos principais responsáveis pelo baixo índice de 

aprendizagem dos alunos. 

Quanto à observação das aulas da professora “P4” na escola “E1”, teve início somente 

no mês de julho e se estendeu até outubro de 2014. Nesse período, foram observados cinco 

dias letivos, totalizando cinco horas-aula. A menor quantidade de aulas observadas da 

professora “P4”, em relação à professora “P5”, deveu-se à nossa avaliação de que essas aulas 

seriam suficientes para a análise de sua prática no ensino dos conteúdos geográficos, mais 

especificamente nos que tenham o lugar como referência.  

A professora “P4” exerce a atividade docente há dezesseis anos, concluiu as 

graduações
27

 e a especialização na modalidade presencial em instituição particular. Disse que 

nos últimos três anos participou de quatro cursos de formação continuada, sendo as 

disciplinas contempladas Português, Matemática e Geografia. Quanto às dificuldades 

enfrentadas pelos professores dos anos iniciais, entende que são as práticas didático-

pedagógicas e, em relação às disciplinas, respondeu que não tem dificuldade, pois “[...] a 

maior dificuldade consiste na indisciplina dos alunos” (P4). Embora possua praticamente o 

mesmo tempo de serviço da professora “P5”, demonstra estar em outro estágio da profissão 

docente, que Huberman (2000) denomina como ciclos de vida profissional do docente. O fato 

de dizer que a indisciplina é a maior dificuldade dos professores dos anos iniciais deixa 

transparecer o cansaço que a profissão produz. Nesse sentido, “o processo identitário de 

professor passa também pela capacidade de exercermos com autonomia a nossa atividade, 

pelo sentimento de que controlamos nosso trabalho” (NÓVOA, 1992, p. 17). Entretanto, essa 

sensação de que os alunos estão fora de controle pode ser um dos desencadeadores do stress 

na docência. 

As aulas ocorreram às quintas e sextas- feiras, das 14h às 15h. Na observação, 

percebemos que a professora possui uma boa relação com os alunos, embora passe parte das 

aulas tentando controlar as conversas paralelas e as brincadeiras de alguns alunos. A sala 

possui apenas dezesseis alunos, abaixo do que estabelece a Secretaria Estadual de Educação 

do estado de Mato Grosso para os anos iniciais – 25 a 30 alunos por sala. Os alunos têm idade 

entre dez e treze anos e a indisciplina da sala fica a cargo apenas de dois ou três alunos que 

deixam de fazer as atividades e atrapalham o desenvolvimento do conteúdo proposto pela 

professora. Um deles, em especial, não parece ter o mínimo respeito pelos colegas, levanta-se 

da carteira constantemente para fazer brincadeiras e, às vezes, agride os colegas. Gosta de 

                                                 
27

 Além da formação em Pedagogia, a professora possui graduação em História. 
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chamar a atenção para si, mas sempre por um viés que acaba atrapalhando o desenvolvimento 

das atividades. Passa a ideia de estar desencantado com a escola, pois em nenhum momento 

demonstra desejo pela aprendizagem. Com isso não estamos querendo dizer que a tarefa de 

ensinar diante da complexidade do mundo atual é fácil, mas refletir sobre a condição do 

aluno, pois ele “é sujeito ativo que entra no processo de ensino e aprendizagem com sua 

„bagagem‟ intelectual, afetiva e social, e é com essa „bagagem‟ que ele conta para seguir no 

processo de construção” (CAVALCANTI, 2008, p. 48). Assim, para a autora, cabe ao 

professor, também sujeito ativo no processo, mediar às relações do aluno com o objeto do 

conhecimento. Com isso, a geografia escolar se apresenta como um elemento de mediação 

importante para a relação dos alunos com o mundo.  

Porém, o desinteresse de alguns alunos pelos estudos não é um problema só da 2ª fase 

do II ciclo (5º ano), uma vez que a declaração da professora e a nossa observação vai ao 

encontro do PPP da escola e este destaca, entre os pontos frágeis, o descompromisso de uma 

parcela dos alunos e o pouco interesse das famílias na educação escolar dos filhos. Assim, 

cabe à escola discutir coletivamente propostas de superação desse problema, ao invés de 

transferi-lo para as famílias e para os alunos, sendo o Projeto Sala de Educador e o apoio do 

Cefapro uma alternativa.  

Quanto ao desenvolvimento do conteúdo, nas duas primeiras aulas que observamos a 

professora trabalhou a divisão político-administrativa brasileira do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e a divisão do continente americano. Nas duas aulas, a 

professora utilizou a mesma metodologia: na primeira fez uso de um mapa do Brasil com o 

contorno dos estados e, na segunda, um mapa do continente americano com o contorno dos 

países. Nas duas tarefas, uma lista de perguntas e informações acompanhavam os mapas para 

que os alunos respondessem ou, a partir delas, colorissem o mapa enquanto consultavam o 

livro didático. A instrução adjacente era: “Pinte de verde o estado em que você mora. Quais 

estados que compõem a nossa região? Quais estados compõem a região Sul? Quantos estados 

formam a República Federativa do Brasil?”. 

Chamou nossa atenção a forma como os conceitos passaram despercebidos nos 

exemplos anteriores. É possível destacar, no conteúdo abordado, a presença de três conceitos 

relacionados à organização socioespacial – conceitos de região, república e federação. Assim, 

a palavra região, muito comum no cotidiano, passou despercebida, isso porque de tanto ouvir 

e repetir se tem a impressão de domínio do conhecimento que, na verdade, não passa da 

aparência. 
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Nessa perspectiva, sabemos que existe região pelo fato de os membros de uma mesma 

cultura passarem esse conceito de geração para geração, de indivíduo para indivíduo, 

empiricamente. Este conhecimento, segundo Vygotsky (2001), ocorre do particular para o 

geral e do concreto para o abstrato, com a generalização das coisas, e não do pensamento. O 

mesmo aconteceu com o termo “República”, mas a palavra “Federativa”, embora componha o 

nome do nosso país, não é muito comum na linguagem cotidiana, e, então, houve 

questionamentos. Entretanto, como no livro didático estava escrito sobre a formação da 

República Federativa do Brasil, os alunos meramente copiaram o que estava no livro e a aula 

seguiu. Nesse caso, segundo Libâneo (2010), o professor precisa apenas das condições para 

passar o conteúdo pré-elaborado. Vale ressaltar que, nessa proposta pedagógica, o máximo 

que se consegue dos alunos é a classificação e a memorização mecânica. 

Em relação ao conteúdo sobre o continente americano, os procedimentos foram os 

mesmos, com a apresentação do mapa e perguntas para explorá-lo como as que seguem: “[...] 

o continente americano está dividido em três partes. Quais são elas? Que países compõem a 

América do Norte? Quais são os países antilhanos? Quais países fazem parte da América 

Central? Que países da América do Sul fazem divisa com o Brasil e quais não fazem?”. Aos 

alunos caberia pesquisar no livro didático, pintar o mapa e responder as questões.  

Quatro aspectos chamaram nossa atenção nessa aula. Em primeiro lugar, uma pergunta 

feita por um aluno: “O que é América Anglo-Saxônica?”, um conceito importante quanto à 

organização socioespacial do continente americano, pois revela aspectos relacionados ao 

processo de colonização, à formação histórica, econômica e cultural do continente. Porém, 

nessa aula ganhou conotação física e, por um equívoco da professora, ficou como sinônimo de 

América do Norte. Em segundo lugar, outra pergunta: “por que não pode pintar os países de 

azul?” Boa pergunta! Mas a aluna ficou com a definição de um colega que disse: “azul é a cor 

do oceano”. Nesse aspecto, passou despercebido o conceito de convenção cartográfica. Mais 

uma vez prevaleceu a perspectiva tradicional de ouvir e reproduzir empiricamente uma 

informação. No terceiro ponto, também influenciado pelo conhecimento cotidiano, houve 

utilização dos termos em cima e embaixo como sinônimos de norte e sul. Esse conhecimento, 

que Vygotysky diz se assemelhar ao pseudoconceito, é importante para o desenvolvimento do 

conhecimento científico (conceito), mas a educação escolar deve ter como meta sua 

superação, algo que não ocorrerá espontaneamente, mas somente por uma planejada 

organização do ensino que possibilite às crianças a apropriação dos conteúdos produzidos 

historicamente e que se expressam nos conceitos. Por último, mas não menos importante, nos 

chamou a atenção a inexistência de referência ao lugar. Barra do Garças (MT) tem uma 
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localização geográfica privilegiada para tomá-la como ponto de partida para estudos sobre 

divisão territorial em escalas geográficas maiores. A cidade ribeirinha faz divisa a leste com a 

cidade de Pontal do Araguaia (MT) e Aragarças (GO). Temos aqui elementos simbólicos 

importantes para o desenvolvimento do conceito de divisão territorial, em uma perspectiva 

teórica, para possibilitar que os alunos façam generalizações para outras escalas e regiões do 

planeta. 

Nesse sentido, “[...] esse é o exercício a ser feito na geografia, essa é sua contribuição 

no desenvolvimento intelectual dos alunos, proporcionando instrumentos simbólicos que 

permitem uma visão particular da realidade” (CAVALCANTI, 2013, p. 55). Assim, segundo 

a autora, é possível “enxergar” para além do empírico. 

Na terceira observação, a professora iniciou a aula entregando aos alunos duas folhas, 

nas quais pediu que escrevessem “relevo” em uma e “vegetação” na outra. Entregou também 

edições desatualizadas de livros didáticos para que os alunos pudessem recortar. A atividade 

consistiu em recortar figuras sobre relevo e vegetação e colar nas folhas. Para desenvolver a 

atividade, a sala foi dividida em quatro grupos, mas essa divisão não foi explorada pela 

professora, pois os alunos trabalharam individualmente, não havendo justificativa para tal 

organização. 

A metodologia de aula empregada pela professora pouco propiciou a apropriação dos 

conceitos pelos alunos, uma vez que, ao escolherem as figuras do livro didático para serem 

coladas nas folhas, eles estabelecem uma relação mecânica com o conteúdo, ou seja, 

reconhecem apenas visualmente a vegetação e o relevo, comparável à análise que Couto 

(2006) faz do ensino empírico da paisagem, em que os alunos apenas classificam a paisagem 

como natural (com predomínio de elementos naturais) ou humanizada (com predomínio de 

elementos construídos pelo homem). 

Nesse sentido, o ensino de Geografia está dissociado do lugar de vivência dos alunos e 

muitos deles provavelmente nem saibam que a escola está localizada em uma área de fundo 

de vale e que um córrego deu lugar a uma rua próxima à escola, sendo canalizado para 

possibilitar o avanço da mancha urbana. Esses elementos são de grande relevância para a 

compreensão da organização socioespacial do lugar onde vivem e poderiam ser tomados 

como ponto de partida para a compreensão do relevo e da vegetação enquanto conteúdos 

curriculares. 

Aspecto interessante aconteceu quando perguntamos a uma aluna que recortou do 

livro figuras de relevo com formatos variados. O que tinha causado aqueles formatos nas 

rochas? Disse que não sabia, mas achava que tinha sido o homem. Informalmente, 
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perguntamos para dois alunos o que entendiam por relevo. Um disse que era um tipo de 

vegetação e o outro retrucou: “Não! Relevo são montanhas, planaltos, serras, etc.”. Na 

resposta do segundo aluno, evidencia-se o resultado de uma forma de organizar o ensino que 

privilegia o dado empírico por meio do qual, segundo Davydov (1988), as crianças não 

ultrapassam a enumeração e a classificação. 

Na observação da aula seguinte, a professora iniciou entregando aos alunos outro 

texto, agora sobre as relações comerciais do Brasil. O objetivo foi trabalhar as exportações, 

importações e meios de transporte de carga no país – rodoviário, ferroviário, hidroviário e 

aéreo. Para isso a sala também foi dividida em grupos. A dinâmica consistiu na leitura 

intercalada do texto pelos alunos e na explicação, pela professora, dos trechos lidos. Com essa 

metodologia ela dificilmente conseguiu a atenção de todos os alunos e boa parte deles se 

manteve alheio durante a aula.  

Seguindo também a mesma proposta das aulas anteriores, na sequência entregou um 

questionário para ser respondido pelos alunos. Destacamos que as perguntas elaboradas pela 

professora pouco influenciaram na formação do pensamento geográfico dos alunos, ou seja, 

essa forma de abordagem do conteúdo, característica da pedagogia tradicional, em que o 

professor assume um papel de transmissor em detrimento da ação de problematização, 

contribui pouco para a formação do desenvolvimento do pensamento teórico. Nesse caso, 

segundo Davydov (1988, 1999), os alunos não entram em atividade de aprendizagem, pois 

não são levados a pensar na solução de problemas pela abstração e generalização substantiva, 

ou seja, apenas transcrevem o que está no texto para responder as questões propostas. Isso 

pode estar vinculado ao desinteresse dos alunos pelos conteúdos escolares e acaba gerando 

indisciplina. 

Esse fato não é específico da prática da professora “P4”, visto que, segundo 

Cavalcanti, as pesquisas na área de ensino de geografia têm demonstrado que essa tem sido 

uma prática muito comum nas escolas brasileiras. 

 

As aulas ainda seguem, em muitos casos, o estilo tradicional de transmissão verbal, 

com a preocupação principal de “passar” o conteúdo que está sistematizado e 

disponível nos currículos e no livro didático. A aprendizagem é buscada pela 

repetição do conteúdo nas atividades em classe ou em casa. (CAVALCANTI, 

2010a, p. 6) 

 

Vale ressaltar que o lugar, como proposta metodológica, não apareceu na organização 

da aula. É nesse sentido que Young (2011) chama a atenção para o papel da escola 

(professores) de trazer para a realidade dos alunos o conhecimento que se produz em esferas 
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ou instâncias superiores e que, de outra forma, estaria fora de seu alcance. Isso porque para as 

crianças, muitas vezes, isso é “coisa de livro” ou de meios de comunicação como a televisão e 

a internet. Uma alternativa para essa maneira de organização seria estimular no aluno o gosto 

pela pesquisa. 

Essa não é uma realidade específica da atuação da professora, pois a pesquisa ainda é 

pouco explorada na educação escolar brasileira. Para Demo (2007, p. 15), é preciso mudar 

essa imagem e, para isso, aponta que “é essencial desfazer a noção de aluno como sendo 

alguém subalterno, tendente a ignorante, que comparece para escutar, tomar nota, engolir 

ensinamentos, fazer provas e passar de ano”. Essa é uma discussão que também esteve 

presente na elaboração dos PCNs, que estabelece que um dos objetivos da Geografia é 

“conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da Geografia para compreender o 

espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas 

relações, problemas e contradições” (BRASIL, 1997, p. 81). Nas OCs/MT essa ideia também 

aparece ao estabelecer o estudo do meio como uma das estratégias didáticas: 

 

As atividades fora da sala de aula são fundamentais para que os estudantes possam 

perceber, por meio da observação, coleta, análise e registro das informações, as 

transformações nas paisagens e práticas culturais. O estudo do meio é um 

procedimento de pesquisa muito rico e importante para o processo de aprendizagem, 

porque permite ampliar o conhecimento da realidade física, social e cultural, 

possibilitando ao estudante observar desde o seu local de vivência até tempos e 

espaços distantes. (MATO GROSSO, 2010, p. 72) 

 

Assim, as visitas a empresas com o objetivo de saber os meios de transporte que 

utilizam, a origem e o destino dos produtos que comercializam seria uma alternativa para 

partir do conhecimento do lugar do aluno, com vistas à compreensão do comércio exterior e 

dos meios de transporte no Brasil. 

A temática trabalhada na última aula que acompanhamos foi a divisão regional 

brasileira, mais especificamente a região Centro-Oeste. Na introdução, a professora escreveu, 

no quadro, o conteúdo que já haviam estudado durante o ano e disse que, em relação às 

regiões brasileiras, faltava estudar a região Centro-Oeste e que este seria o conteúdo daquela 

aula. Também nessa aula para complementar o livro didático, a professora distribuiu para os 

alunos um texto sobre os aspectos físicos (clima, relevo e vegetação) e econômicos 

(agricultura, pecuária e extrativismo) da região supracitada. 

Metodologicamente, a aula seguiu a mesma orientação das aulas anteriores, com a 

leitura do texto pelos alunos e a explicação de alguns tópicos pela professora. Na sequência, 

os alunos também responderam a um questionário e, ao respondê-lo, reproduziram as 
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definições contidas no texto. Segundo Vygotsky (2001), evidencia-se, nessa perspectiva, o 

ensino direto de conceitos com uma assimilação vazia de palavras pela memorização 

mecânica. Para o autor, esse tipo de conhecimento torna-se totalmente infrutífero diante de 

qualquer tentativa de solução de problemas. 

Embora alguns professores, ao responder o questionário, tenham afirmado que uma 

das contribuições do curso de formação continuada teria sido a ideia de que o domínio dos 

conteúdos disciplinares é imprescindível para o professor organizar o ensino, salientamos que, 

na prática, os professores reproduzem com seus alunos o que estabelece o livro didático. 

Essa prática de uma parcela significativa dos professores brasileiros dificilmente 

resulta em contribuição efetiva ao desenvolvimento, nos alunos, do pensamento teórico. 

Importante destacar que o professor, para ensinar, também deve se apropriar do conhecimento 

nessa perspectiva, algo que os cursos de pedagogia e de formação continuada, nos moldes que 

vem ocorrendo no Brasil, não têm proporcionado. 

Nesse sentido, a formação continuada precisa ter como objetivo a apropriação do 

conhecimento teórico, pelos professores, como uma das alternativas de superação dessa 

problemática que atinge os anos iniciais do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, Imbernón 

(2010) propõe que a escola ou o centro de capacitação tenha uma organização estável, 

baseada em alicerces como o respeito, a liderança democrática e a participação de todos; além 

disso, precisamos, individual e coletivamente, refletir sobre a prática e a maneira como a 

política de formação continuada tem se estruturado, bem como adotarmos uma postura de 

conhecermos a realidade dos professores para termos parâmetros para a formação. Assim, se 

deixa de caminhar na direção dos programas de formação continuada que, segundo Libâneo 

(2010), se preocupam apenas em “doar” aos professores um pacote de técnicas a serem 

desenvolvidas em sala de aula, mas que, na realidade, pouco contribuem para a melhoria da 

qualidade da educação. 

Por isso, entendemos que a proposta de formação continuada, pensada para trabalhar 

conceitos/conteúdos disciplinares com os professores pedagogos na perspectiva do ensino 

desenvolvimental de Davydov, é viável e precisa ser ampliada. Corrobora essa ideia o fato de 

a pesquisa ter revelado alguns elementos que reforçam a convicção de que o conhecimento 

teórico do conteúdo é imprescindível para a superação da geografia e da pedagogia 

tradicional. 

Essa nossa perspectiva tem relação com a ideia que defendemos anteriormente de que 

os conteúdos disciplinares e as didáticas específicas são conhecimentos interdependentes e 

imprescindíveis para a atuação do professor. Os estudos de Libâneo (1994, 2010) e Imbernón 
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(2010) reforçam esta tese. O primeiro, por ser um crítico da forma como estão organizados os 

cursos de formação inicial em pedagogia, que pouco tem proporcionado a conexão entre os 

conteúdos disciplinares e pedagógicos, e o segundo por entender que essa pode ser uma das 

faces da formação continuada. 

 

 

3.4 A FORMAÇÃO CONTINUADA E O ENSINO DE GEOGRAFIA NA PERSPECTIVA 

DAS PROFESSORAS “P4” E “P5” 

 

 

Nessa parte da apresentação dos resultados da pesquisa analisamos os dados da 

entrevista semiestruturada, pois as falas das professoras nos possibilitam o levantamento de 

informações mais específicas sobre a contribuição do curso de formação continuada para a 

apropriação do conceito de lugar e para a prática pedagógica das professoras. Assim, 

procuramos conhecer, de forma mais consistente, as concepções de formação continuada das 

professoras, o que dizem sobre como ensinam e como os alunos aprendem o conceito de 

lugar, além de saber como as professoras pensam a organização do ensino, tendo como 

referencial a possibilidade da contribuição dos saberes cotidianos na apropriação do conceito 

em uma perspectiva teórica. 

A primeira pergunta da entrevista referia-se a um fato que havia marcado a formação 

profissional. A professora “P4” não falou de um específico, pois, em sua opinião, 

 

[e]xistem muitos pontos que contribuíram para a formação do meu conhecimento 

crítico, é preciso conhecer esse processo para poder compreender. Quando eu 

comecei minha formação o principal para mim era entender como as questões 

políticas influenciam a educação. A formação é um processo, não tem como 

desvincular a educação de outros seguimentos da sociedade. A sociedade, a política, 

a educação são temas interligados em todos os sentidos. Não dá para falar só em um 

momento, é um processo. A vida na sociedade contribui para formação do professor, 

o aluno vem de uma sociedade que é refletida na sala de aula. O professor deve se 

adequar a essa realidade para poder trabalhar. Não adianta eu pegar uma 

metodologia e ficar insistindo se ela não se adéqua à sociedade. Eu tento trabalhar de 

acordo com a realidade dessa sociedade, cada sala de aula é única, cada escola é 

única. A minha metodologia tem que se adequar à realidade da escola, da sala de 

aula, especificamente. Não adianta o professor adotar uma metodologia e implantar 

em todas as salas de aula. (P4) 

 

O posicionamento da professora, ao descrever os aspectos que considerava importante 

em sua formação, apresenta pelo menos dois aspectos relacionados à docência. O primeiro diz 

respeito à afirmação de que a política influencia a educação. Nesse sentido, Pimenta (2002, p. 



158 

 

37-38) escreve que a “[...] educação é um fenômeno complexo, porque histórico. Ou seja, é 

produto do trabalho dos seres humanos e, como tal, responde aos desafios que diferentes 

contextos políticos e sociais lhe colocam. A educação trata e reproduz a sociedade”. Porém, à 

educação também está reservado o papel de projetar a sociedade que se quer, afirma a autora. 

Isso nos coloca diante da seguinte situação: se, por um lado, a política influencia a educação, 

por outro, a educação é fundamental para se formar no cidadão um pensamento crítico em 

relação às questões políticas, econômicas e sociais. Assim, não está reservada à educação 

apenas acatar o que se projeta da sociedade, mas sim uma postura crítica diante de situações 

que envolvem a formação do cidadão. Se assim não fosse, “[...] se resolveria a educação 

colocando os jovens e as crianças diante das informações televisivas e internéticas. Portanto, o 

professor poderia também ser dispensado” (idem, p. 38). 

Desse modo, a autora defende um professor cuja postura seja de transformador dessas 

informações em conhecimento. Isso implica, necessariamente, trabalhar e relacionar o 

conhecimento com a organização da sociedade e como isso é utilizado para perpetuar as 

desigualdades sociais.  

O segundo aspecto está relacionado ao fato de a professora considerar a formação um 

processo. Se concordarmos que a sociedade e, por extensão, todos os fenômenos relacionados 

à sua organização são históricos, só podemos falar em processo, ou seja, em uma relação 

dialética entre sujeitos e objetos, cujos resultados modificam tanto um como outro. Nesse 

sentido, a professora se contradiz, pois, na sequência, afirma que o professor e sua 

metodologia devem se adequar à sociedade refletida na escola. Se considerarmos que o 

professor e sua metodologia devem se adequar à realidade, não há que se falar em 

transformação de uma sociedade desigual em uma mais justa e igualitária, conforme podemos 

observar no marco teórico do PPP da escola “E1”: “Queremos formar o ser humano crítico e 

participativo para exercer a cidadania plena e coletiva. Para então, formarmos uma sociedade 

igualitária e democrática, consciente de seus deveres e direitos” (Disponível em 

www.seduc.mt.gov.br). 

Nesse sentido, não se trata de o professor propor uma metodologia que se adéque à 

realidade da sociedade e/ou da escola, mas sim de conhecer os fatores que influenciam na 

aprendizagem dos alunos em uma perspectiva teórica e transformadora. É com essa 

perspectiva que Libâneo (2001), Shulman (2001), Pimenta (2002) e, principalmente, Davydov 

(1988) afirmam que o problema pedagógico-didático da educação escolar se assenta em, pelo 

menos, quatro fatores que devem ser prioritários no processo de ensino e aprendizagem: 
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a) quais conteúdos contribuem para a formação das capacidades cognitivas dos 

alunos (conhecimento dos saberes disciplinares); b) como se organiza o 

conhecimento a ser trabalhado com os estudantes e como esse conhecimento pode 

ser melhor e mais eficazmente apropriado pelo aluno pela mediação (comunicação) 

do professor (conhecimento pedagógico do conteúdo); c) como o professor organiza 

e gere a sala de aula, especialmente as relações professor alunos e as formas como 

planeja e estrutura as situações pedagógicas e de aprendizagem; d) como a escola 

deve ser organizada enquanto espaço de práticas socioculturais, pedagógicas e 

institucionais. (LIBÂNEO, 2010, p. 577) 

 

Especificamente, em relação à declaração da professora “P4” de que “[...] não adianta 

insistir com uma metodologia”, o autor defende que o professor deve conhecer os aspectos 

pedagógicos do conteúdo e lançar mão de uma proposta de organização didática que propicie 

o desenvolvimento do pensamento e do conhecimento científico. 

Quanto à professora “P5”, ao responder à mesma pergunta ela afirmou que o momento 

marcante de sua formação profissional ocorreu quando teve que assumir uma sala de aula 

multifaseada
28

: 

 

Quando fui trabalhar com as salas multifaseadas, me deparei com três turmas numa 

sala, me perguntei o que eu vou fazer agora? Até hoje me emociono, pois foi um 

grande desafio, mas até hoje os alunos, que já estão no 6º ou 7º ano, passam pela 

minha sala e me cumprimentam, foi muito bom. Eu tinha que ser uma artista para 

prender a atenção dos alunos de três fases diferentes na mesma sala. Era muito 

trabalho preparar a aula pensando no estágio cognitivo dos alunos. Por exemplo, 

numa aula de língua portuguesa eu tinha que envolver todos. No mês de maio, 

quando os menores já estavam lendo, então eu já preparava aula com a mesma 

temática para as três fases. (P5) 

 

A professora afirmou, ainda, que a sua atuação, em determinado momento, chamou a 

atenção de uma formadora do Cefapro da área de alfabetização, que se interessou pelo 

trabalho e pediu para assistir a uma de suas aulas. Para se preparar para trabalhar com a sala 

multifaseada a professora disse que leu muito, principalmente Vygotsky e Emília Ferreiro (na 

questão da alfabetização). Afirmou, ainda, que o Projeto Sala de Educador também a ajudou: 

 

Eu tinha que pesquisar muito, não dava para ficar só com o livro didático. Além 

disso, tirava dúvidas com as colegas no grupo de estudos (Sala de Educador). Os 

alunos da terceira fase que terminavam as atividades ajudavam os menores a 

resolver as suas atividades. Eu dizia para eles não responderem, mas sim ajudá-los 

nas dúvidas que tivessem. O aprendizado dos pequenos foi além do esperado, alguns 

sabiam até a tabuada. Só tenho boas recordações. Isso influenciou muito minha 

formação, pois tive que estudar muito. Quando trabalhava geografia era um tema 

único para todos. (P5) 

 

                                                 
28

 Medida tomada pela Secretaria de Estado de Educação em que duas ou mais fases são agrupadas em uma sala 

de aula devido ao número pequeno de alunos de cada uma. 
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Indiscutivelmente, a formação inicial em instituições de ensino qualificadas é 

imprescindível para a formação docente, mas a resposta da professora evidencia a importância 

da formação continuada no processo de construção da identidade profissional, pois foi a busca 

da solução de uma situação-problema que marcou sua formação. Do mesmo modo, Imbernón 

(2010, p. 56) escreve que: 

 

A formação baseada em situações problemáticas centradas nos problemas práticos 

responde às necessidades definidas da escola. A instituição educacional converte-se 

em lugar de formação prioritário, mediante projetos de pesquisas-ações frente a 

outras modalidades formadoras de treinamento. A escola passa a ser o foco do 

processo „ação-reflexão-ação‟ como unidade básica de mudança, desenvolvimento e 

melhoria. 

 

O autor não apresenta uma teoria psicopedagógica ou didático-pedagógica, mas afirma 

que é preciso partir da prática dos professores para melhorar a teoria e a prática. Sem negar 

essa proposição, Libâneo (2002) entende que é necessário definir, coletivamente, uma 

proposta de ensino que, compartilhada por todos os profissionais, dê uma identidade à escola.  

Assim, a busca da professora por uma teoria que viesse a ajudar a entender o contexto 

da sala de aula evidencia-se quando diz ter estudado Vygotsky e Emília Ferreiro para resolver 

uma situação-problema relacionada a uma sala de aula multifaseada, ou seja, com alunos em 

diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo. 

Quanto à formação continuada que as professoras participam ou participaram, tema da 

segunda pergunta, as duas fizeram uma avaliação positiva. A professora “P5” diz que, por 

mais que se tenha uma prática de muitos anos, é preciso ter um acompanhamento do trabalho. 

“Estudar sozinha não é bom, no grupo é possível socializar, conhecer outras práticas, isso que 

é bom. Assim alguma coisa muda na sala de aula. Se o professor se fechar em sua sala fica 

complicado” (P5). 

Nesse aspecto, a professora “P4” tem um posicionamento mais crítico, pois, embora a 

formação continuada tenha aspectos positivos, a política dessa formação por parte do governo 

estadual, desenvolvida por meio dos programas elaborados pelo MEC, não se preocupava 

com a formação humana, ou seja, com a formação integral do aluno: 

 

Eu acho bom, eles ajudam. Mas eu vejo assim: o que está acontecendo na educação 

em relação ao não aprendizado? O que o governo faz? Está interessado apenas que 

os alunos aprendam ler e escrever. O Governo não está preocupado com a educação 

em um sentido mais amplo, não tem como, o ser humano não é uma máquina. O 

conhecimento que as pessoas possuem deve ser respeitado. O governo não está 

olhando para o ser humano integral, só olha para o lado técnico de aprender a ler e 

escrever. É necessário que pense numa formação mais integral do aluno, por 

exemplo, quando começou esse curso sobre o “pacto” eu fiz a seguinte pergunta no 
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primeiro dia: esse curso vai contribuir para a educação? Responderam-me que o 

pacto tem como objetivo preparar os professores para ensinar leitura e escrita. Nesse 

aspecto acredito que o pacto vai ser importante. Muito bom! Mas que educação está 

auxiliando? Precisamos de metodologias e didáticas que nos ajudem a trabalhar o 

aluno enquanto ser humano e é isso que está faltando, e não adianta esperar isso do 

governo. Eu acredito que o estado pode fazer mais se voltar os olhos para a 

sociedade, com olhar de educação de ser humano, mas isso vai ser difícil, pois o 

ensino está vinculado à sociedade na qual o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. 

A formação prepara o aluno individualmente para atender a evolução tecnológica, 

“eles” necessitam de uma massa para consumir. Existe uma relação com outros 

setores da sociedade, Falamos do governo, pois é dele que vêm as regras. (P4) 

 

Posicionamento semelhante ao da professora pode ser encontrado em Libâneo (2012), 

pois, ao fazer referência aos programas do governo federal, financiados, acompanhados e 

avaliados por organismos internacionais, esse autor afirma que não há preocupação dessa 

política com a superação do ensino empírico que ocorre na maioria das escolas brasileiras. 

Assim, são oferecidos, aos professores, cursos padronizados, nos quais se ensinam técnicas de 

manejo da sala de aula. Além disso, segundo Cavalcanti (2005), não existe o cuidado com 

todas as disciplinas curriculares, uma vez que Português e Matemática são privilegiadas em 

detrimento das demais. Isso se verifica, realmente, na prática, já que até o momento foram 

disponibilizados, por parte do governo federal, cursos de formação continuada que 

contemplam apenas essas disciplinas, como é o caso do Proletramento, do Gestar, e, 

recentemente, do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, instituído pela portaria ministerial 

n. 867, de 4 de julho de 2012
29

, programa de formação mencionado pela professora “P4”. 

Importante destacar que “P4” faz uma crítica à política de formação continuada do 

governo, mas, na resposta anterior, quando falou de sua formação, disse que os professores 

devem se adequar à realidade, apresentando um posicionamento contraditório em suas 

respostas. Vale destacar, também, que as professoras não fazem referência à modalidade de 

formação e, na resposta da professora “P5”, é possível perceber que ela faz referência à 

formação continuada desenvolvida no lócus da escola, ou seja, no Projeto Sala de Educador, 

desenvolvido em todas as escolas estaduais do Estado de Mato Grosso, com orientação e 

acompanhamento dos Cefapros. 

                                                 
29

 Art. 1º Fica instituído o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, pelo qual o Ministério da Educação 
(MEC) e as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação reafirmam e ampliam o compromisso 
previsto no Decreto n. 6.094, de 24 de abril de 2007, de alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de 

idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, aferindo os resultados por exame periódico específico, que 

passa a abranger: 

I - a alfabetização em língua portuguesa e em matemática; II - a realização de avaliações anuais universais, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, para os concluintes do 3º ano do 

ensino fundamental; III - o apoio gerencial dos estados, aos municípios que tenham aderido às ações do Pacto, 

para sua efetiva implementação. 
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Em relação ao ensino de Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, foi 

possível perceber certa preocupação por parte das professoras, uma vez que elas valorizam 

outras disciplinas, para além de Português e Matemática.  

 

Não só o ensino de geografia é importante, mas todas as disciplinas são importantes, 

eu gosto da Geografia e da História, porque são matérias que permitem aos alunos 

observarem as diferenças na sociedade. Nos encontros do “pacto” ouvimos que no 

próximo ano ele se estenderá para outras disciplinas para além da Matemática e do 

Português. Eu acredito que todos os cursos ajudam, mas o que eu faço no meu dia a 

dia é tentar fazer com que o aluno entenda essa interligação entre estado e sociedade, 

além de ver as diferenças, as desigualdades sociais. Os alunos sofrem na pele e 

trazem para a escola. Procuro por meio das disciplinas de geografia e história fazê-

los entender esse processo. Não somente jogando culpa na sociedade ou no Estado, 

mas no sentido de que ele precisa saber para se defender na vida. (P4) 

 

A professora “P4” fala da Geografia em um sentido amplo, ou seja, descreve os 

objetivos a serem alcançados com a disciplina, mas que também podem ser discutidos por 

outras disciplinas, como é o caso das relações entre estado e sociedade e das desigualdades 

sociais. Por outro lado, “P5” demonstra um conhecimento mais específico do objeto de estudo 

da Geografia, ou seja, dos principais conceitos da disciplina que contribuem para a 

compreensão do espaço geográfico. Além disso, demonstrou conhecer a importância do 

cotidiano das crianças para o ensino de Geografia. 

 

A Geografia é muito importante, principalmente no que se refere ao conhecimento do 

espaço. O que falta onde a criança vive, na sua rua, no seu bairro, na própria escola. 

Sempre buscando com criticidade entender o que falta na escola e no entorno. Eles 

gostam de observar as paisagens, eles gostam muito de mapa. O conhecimento que 

eles possuem do cotidiano ajuda a gostarem da geografia, quando estudamos os 

pontos negativos do nosso bairro eles ficam muito interessados, o fato de não ter posto 

de saúde, por exemplo, eles ouvem muito os pais falarem que precisam se deslocar 

para outro bairro para ter atendimento. (P5) 

 

Com essa perspectiva de ensino, segundo Davydov (1988), é possível partir dos 

conhecimentos empíricos e/ou cotidianos que as crianças possuem para desenvolver o 

pensamento teórico. Os estudos de Cavalcanti (2010a) mostram que o ensino tem a tarefa de 

fazer com que os conteúdos de geografia se tornem objetos de conhecimento para os alunos e 

se isso requer dele a vontade de aprender, algo que pode ser alcançado pela mediação didática 

do professor. Assim, “[...] investir no processo de reflexão sobre a contribuição da Geografia 

na vida cotidiana, sem perder de vista sua importância para uma análise crítica da realidade 

social e natural mais ampla” (idem, p. 3). 

Na sequência, solicitamos que as professoras falassem sobre as dificuldades e 

facilidades para ensinar geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a professora 
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“P4”, que, na primeira fase da pesquisa, afirmou não ter dificuldade com os conteúdos 

disciplinares, manteve seu posicionamento: 

 

Em relação à geografia e também as outras disciplinas eu não tenho dificuldades. Eu 

tenho dificuldades em sala de aula com a indisciplina, mas não é uma questão só 

minha, envolve todos os outros professores. Não tem solução. Isso precisa ser 

trabalhado, porque estamos lidando com seres humanos, não podemos “jogar 

pedra”, mas a criança chega com problema de indisciplina de casa. (P4) 

 

A transferência de responsabilidade pelo insucesso escolar para os alunos não é 

específico da professora “P4”. Em pesquisa realizada por Fonseca e Palma (2011) com 34 

professores dos anos iniciais da rede municipal de Ensino Fundamental do município de 

Cuiabá/MT sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças em Matemática, as causas 

apresentadas pelos professores se distribuíram entre: indisciplina dos alunos e baixa 

autoestima (67%); falta de assistência da família nos deveres de casa e pesquisa do aluno 

(82%); meio em que o aluno vive (54%); e nível cultural dos pais (42%). Segundo as autoras, 

foram quase inexistentes as referências às práticas pedagógicas dos professores ou ao 

contexto escolar mais amplo. Falando sobre o assunto, Cavalcanti (2010a, p. 1) afirma que 

“falta-lhes, talvez, suficiente clareza dos processos que interferem na cognição, o que os leva 

a atribuir aos alunos a responsabilidade por essa motivação: esperam que ela venha deles e de 

seu mundo externo à escola e à sala de aula”. 

Nesse sentido, é necessário que “[...] os cursos de formação e as escolas planejem 

estratégias de mudança na mentalidade dos professores em relação às formas de trabalho” 

(LIBÂNEO, 1998, p. 13). Além disso, o autor aponta que essa mudança de mentalidade deve 

ocorrer a partir da organização pedagógica e curricular, da gestão e da elaboração coletiva do 

PPP. 

As transformações na ciência, na noção e no processo do conhecimento estão afetando 

muito os métodos e os procedimentos de ensino. Essa mudança de mentalidade precisa 

começar pela organização pedagógica e curricular, pelas formas de gestão da escola e pela 

elaboração do projeto pedagógico. Os professores mudam sua maneira de ensinar à medida 

que vivenciam novas maneiras de aprender. É justamente em um desses aspectos que a 

professora “P4” pontuou, duas vezes na pesquisa, ter mais dificuldade, inicialmente no 

questionário, quando afirmou que tinha dificuldade nas práticas didático-pedagógicas e, por 

último, durante a entrevista, ao relatar que os professores dos anos iniciais precisam “[...] de 

metodologias e didáticas que nos ajudem a trabalhar o aluno enquanto ser humano. É isso que 
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está faltando” (P4). Em sua fala também é possível perceber a importância que credita aos 

conhecimentos para que os professores possam promover um ensino de qualidade. 

 

Outro fator que pesa nos anos iniciais é a didática, ela é fundamental para esta etapa. 

A pedagogia é a base para os anos iniciais, é fundamental. Os outros cursos de 

formação continuada que são oferecidos são bons, mas tem uma visão técnica, a 

pedagogia proporciona a reflexão, para o professor trabalhar de acordo com essa 

realidade. A formação inicial é a base, mas é preciso estar sempre buscando para 

equilibrar esse conhecimento porque tudo muda muito rápido. (P4) 

 

A professora valoriza, mas, ao mesmo tempo, diz ter dificuldade em didática e com a 

indisciplina que ocorre nos anos iniciais. Essa condição da professora pode ser explicada pelo 

pensamento de Cavalcanti (2010a), apresentado anteriormente, de que pode estar faltando, ao 

professor, clareza sobre os processos de aprendizagem, fato que pode influenciar no interesse 

dos alunos pelos conteúdos escolares, gerando “indisciplina”. Nesse sentido, Davydov (1988, 

p. 178) afirma que 

 

[a] necessidade da atividade de aprendizagem estimula as crianças a assimilarem os 

conhecimentos teóricos; os motivos a assimilar os procedimentos de reprodução 

destes por meio de ações de aprendizagem, orientada para a resolução de tarefas de 

aprendizagem (recordemos que a tarefa é a união do objetivo com a ação e das 

condições para o seu alcance). 

 

Não resta dúvida de que a didática é fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem desde os primeiros anos de escolaridade, pois, assim, as crianças podem “[...] 

assimilar os conhecimentos de caráter problemático quando o professor de algum modo 

reproduz para as crianças o caminho trilhado para encontrar a solução” (DAVYDOV, 1988, p. 

190). 

A professora “P5”, ao falar das facilidades para o ensino de Geografia nos anos 

iniciais, elogiou o livro didático e relacionou seu bom desempenho ao ensinar essa disciplina 

à qualidade do referido material. Não apresentou nenhuma dificuldade, mas emitiu sua 

opinião a respeito do que poderia fazer para melhorar seu ensino nessa disciplina: 

 

Eu acho que poderíamos fazer mais aulas de campo. Visitar locais degradados, por 

exemplo. Nossa cidade é turística, poderíamos levar mais as crianças para fazer 

estudos, não só com o olhar do dia-a-dia, mas um estudo mais crítico. Talvez seja 

mais uma falha do que uma dificuldade. O tempo vai passando e a gente se envolve 

com muitas outras coisas e acaba deixando coisas importantes. (P5) 

 

A professora afirma que esporadicamente leva as crianças à praça, visto que isso 

estimula a discussão sobre a questão do lixo e da preservação da natureza. Disse, ainda, que o 
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estudo do bairro poderia ser realizado com trabalho de campo e pesquisa. Assim, “poderia 

mostrar o mapa e depois conhecer esses bairros, pois os alunos falam sobre bairros, mas não 

tem muita noção do que estão falando, eles precisam visualizar para ir formando o 

pensamento. Quando estudei era tudo tão vago” (P5). 

Para Hedegaard (2002), o trabalho de campo é imprescindível no processo de ensino e 

aprendizagem, pois as crianças devem se ocupar com as leis gerais da forma mais clara 

possível, por meio da investigação das manifestações dessas leis, principalmente nos 

primeiros anos de escolaridade. É nesse sentido que Vygotsky (2001) e Davydov (1988) 

afirmam que, no ensino, principalmente para as crianças de menor idade, recomenda-se que o 

conhecimento empírico seja a base para que as crianças aprendam os conhecimentos ou 

conceitos escolares. 

Perguntamos às professoras quais os conceitos trabalhados com os alunos na disciplina 

de Geografia e a professora “P4” teve, a princípio, um pouco de dificuldade para falar sobre 

os conceitos e perguntou: “em que sentido?”. Contudo, depois de uma pequena pausa disse: 

 

Nos anos iniciais são trabalhados somente os conceitos básicos relacionados ao nível 

deles (alunos), paisagem, espaço, eu acho melhor trabalhar geografia do quinto ano 

para frente porque se trata de uma geografia mais de cunho econômico. Nos anos 

iniciais trabalho na forma de desenho. Veja o caso da sociedade, primeiro trabalha a 

casa, a rua, o bairro que mora, a escola. Primeiro a gente faz a leitura, comenta todo 

mundo junto, eles participam, fazem perguntas, depois a gente vai para escrita, ou 

seja, uma forma de registrar, que nos anos iniciais se faz mais na forma de desenho. 

O desenho eles não esquecem e também porque a escrita ainda não está bem 

desenvolvida nos anos iniciais. (P4) 

 

Como a professora não fez referência ao lugar, questionamos: “você falou que as 

crianças trazem problemas de casa e da família. Diante disso, que conceito da Geografia o 

professor poderia lançar mão para estudar esses problemas do cotidiano das crianças?”. Como 

a professora não havia se lembrado do lugar, resolvemos questioná-la sobre o curso de 

formação continuada e os conceitos estudados. Então ela revelou que havia ficado marcado o 

conceito de espaço e paisagem. Questionamos novamente: “ao invés do espaço, que conceito 

foi trabalhado no curso?”. Nesse momento, ela lembrou e disse: “lugar”. Nesse contexto, é 

importante lembrar que na análise que fizemos das observações das aulas da professora “P4” 

ela não fez uso do lugar como referencial para o estudo dos conteúdos geográficos.  

Outro aspecto aparece na resposta quando a professora afirma que a casa, a rua e o 

bairro são conceitos utilizados para estudar a sociedade, colocada pela professora como um 

conceito da Geografia. Entendemos que a sociedade pode ser tomada como objeto de estudo 

da Geografia, mas não faz parte dos conceitos basilares dessa ciência. De acordo com Corrêa 
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(2003, p. 16), a Geografia “como ciência social tem como objeto de estudo a sociedade que, 

no entanto, é objetivada via cinco conceitos chaves: [...] paisagem, região, espaço, lugar e 

território”. Assim, os conceitos se colocam na condição de “percurso” a ser seguido pelo 

geógrafo para analisar e compreender a organização socioespacial, ou seja, servir como 

ferramenta para a compreensão do mundo. Seguindo essa linha de raciocínio, Cavalcanti 

(2010a, p. 4) afirma que a “[...] ciência geográfica se dedica a compreender a espacialidade 

dos fenômenos, elegendo como categoria principal de análise o espaço geográfico, produto 

histórico e social, além de outras também consideradas elementares, como lugar, território e 

paisagem”. 

No contexto escolar é pouco comum, inclusive entre os professores que possuem 

formação em Geografia, o fato de organizar o ensino por conceitos e, assim, essa não é uma 

dificuldade exclusiva de professores pedagogos. 

Diferentemente da professora “P4”, “P5” respondeu:  

 

O conceito de lugar é o que os alunos mais se identificam. Poderia trabalhar mais 

paisagem, por exemplo. Se eu saísse mais com a turma poderia explorar mais a 

paisagem. Mas o lugar eu acho importante por se tratar do contexto dele, onde ele 

cresce se relaciona, onde acontece praticamente tudo na vida do aluno. O cotidiano 

pode influenciar no ensino de todas as disciplinas. Exploro em todas as áreas. O 

aluno constrói o conhecimento partindo da vivencia dele. Por exemplo, se vai 

trabalhar geografia é preciso que se considere o seu lugar, não outra realidade que o 

livro didático traz. Por exemplo, os meios de transporte que ele utiliza, onde ele se 

locomove e conhece. (P4) 

 

Além de dar dois exemplos de conceitos da Geografia que trabalha com seus alunos, a 

professora demonstrou apropriação teórica do conceito de lugar. Isso se evidencia à medida 

que comparamos seu pensamento com as ideias de Cavalcanti que, ao propor os estudos dos 

fenômenos geográficos que ocorrem em outras escalas, toma como referência o lugar do 

aluno onde esses fenômenos também ocorrem.  

 

Trabalhar esses fenômenos como conteúdo geográfico é compreendê-los a partir do 

lugar do sujeito, de sua realidade, o que permitiria maior identificação dos alunos 

com os conteúdos. O lugar deve ser referência constante, levando ao diálogo com os 

temas, mediando a interlocução e a problematização necessária à colocação do aluno 

como sujeito do processo. Ao estudar o lugar, pode-se atribuir maior sentido ao que 

é estudado, permitindo que se façam relações entre a realidade e os conteúdos 

escolares. (CAVALCANTI, 2010a, p. 6) 

 

Entretanto, é necessário que se considere o fato de que o papel principal da escola é o 

desenvolvimento cognitivo, que se forma pela formação do pensamento teórico. Dessa forma, 

Couto (2006), Young (2011) e Cavalcanti (2010a, 2013) dizem que cabe aos professores 
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fazerem a intermediação entre o conhecimento da experiência (empírico) e o científico, 

produto do pensamento (teórico). Por outro lado, se a escola apenas reproduzir o 

conhecimento cotidiano do aluno pouco contribui para a resolução de problemas que ocorrem 

na vida prática. Nesse movimento, organizado pelo professor, “[...] é indispensável que as 

crianças no processo de assimilação do novo procedimento de ação conheçam os problemas 

surgidos quando o ser humano teve que solucionar tarefas semelhantes” (DAVYDOV, 1988, 

p. 189). De acordo com Skatkin, a assimilação plena dos conceitos teóricos ocorre no 

processo de solução, pelos escolares, de tarefas de aprendizagem cujo sentido geral é parecido 

com o das tarefas que, em didática se chamam tarefas cognoscitivas. 

Nesse sentido, Cavalcanti (2010a) afirma que quando questionados sobre o que 

pensam a respeito de se considerar o lugar das crianças no ensino de Geografia, os professores 

costumam afirmar que cabe à ela possibilitar que elas entendam a realidade em que vivem, a 

partir do seu local. Assim, segundo a autora, “[...] a referência ao espaço vivido do aluno faz 

parte dos saberes docentes e de seus interesses” (CAVALCANTI, 2010a, p. 6). 

Porém, a autora ressalta que existe dificuldade de articulação dos lugares de vivencia e 

os princípios teóricos para pensar esses lugares. Para alcançar essa articulação, propõe a 

abordagem multiescalar dos fenômenos geográficos e a formação de conceitos geográficos 

como meio de instrumentalizar o pensamento espacial. No primeiro caso, a ideia é a de que 

seja necessário transpor o tratamento dicotômico “[...] dos fenômenos em sua dimensão local 

ou global, como se uma dimensão não tivesse a ver com a outra” (idem, p. 7). Vale ressaltar 

que esse tratamento dos fenômenos geográficos está contido na proposta de ensino de 

Geografia tanto nos PCNs quanto nas OCs para o estado de Mato Grosso. Assim, com esse 

referencial multiescalar, busca-se a superação da abordagem dos círculos concêntricos, na 

qual o conhecimento vai sendo construído com pouca ou nenhuma relação entre as escalas 

geográficas. 

Quanto à formação de conceitos geográficos instrumentalizadores do pensamento 

espacial, a autora propõe que sejam construídos pelo encontro dos conceitos cotidianos e 

científicos. 

 

Seguindo as contribuições de Vygotsky, há uma relação necessária entre cotidiano, 

mediação pedagógica e formação de conceitos no desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem. Para a Geografia, alerta-se para a relevância dos 

conhecimentos cotidianos dos alunos, especialmente a respeito do lugar onde vivem 

e suas representações sobre os diferentes lugares do globo. O professor deve captar 

os significados que os alunos dão aos conceitos científicos que são trabalhados no 

ensino. Para formar um pensamento espacial, é necessário que eles formem 

conceitos geográficos abrangentes, que são ferramentas fundamentais para 
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compreender os diversos espaços, para localizar e analisar os significados dos 

lugares e sua relação com a vida cotidiana. (idem, p. 7) 

 

Nesse sentido, ganha importância a organização do ensino e a mediação didática, pois 

são os passos determinados pelo professor e que possibilitam a apropriação do conhecimento 

teórico dos conceitos geográficos necessários para compreender o espaço geográfico e dar 

significado ao mundo vivido. Isso nos remete aos dois últimos questionamentos que fizemos 

às professoras: como trabalham o conceito de lugar e como os alunos se apropriam desse 

conceito? 

A professora “P4” fez referência ao desenho como forma de trabalhar o lugar: 

 

Trabalho o conceito de lugar quando peço para o aluno desenhar. Quando ele está 

desenhando a sua rua, a sua casa, procuro fazer a introdução do conceito para os 

alunos, para que eles compreendam qual é o lugar que ele se encontra na sociedade, 

qual é o espaço que ele ocupa na sociedade. É nesse momento que trabalho o lugar. 

Entendo que o ensino deva partir da realidade do aluno. (P4) 

 

Para ela, o lugar pode ser trabalhado nos anos iniciais por histórias como a de 

Chapeuzinho Vermelho, pois “Chapeuzinho morava em algum lugar. Qual é a paisagem que 

existe no trajeto até a casa da vovó? Existe paisagem” (P4). A professora descreveu a 

metodologia que utilizou para trabalhar o lugar. “O primeiro passo é a oralidade, depois 

representação na forma de desenho. Se for direto para as atividades sem um diálogo, eles não 

vão compreender nos anos inicias. O lugar do livro didático está distante da realidade” (P4). 

Essa professora possui uma concepção tradicional de ensino e compreende o 

conhecimento de forma empírica, passando-o dessa forma aos alunos. Exemplo disso se 

evidencia em sua fala, pois a forma como organiza o ensino com a leitura de algum texto do 

livro didático, seguido de uma explicação e, posteriormente, da realização de atividades 

confirma a reprodução do conhecimento empírico. Mesmo que ela tenha sinalizado algum 

conhecimento do conceito de lugar, isso foi insuficiente para que pudesse organizar o ensino 

de forma a proporcionar o desenvolvimento mental das crianças. 

Para Davydov (1988, p. 3), esse cenário muda à medida que “os pedagogos começam 

a compreender com mais clareza que a tarefa da escola contemporânea não consiste em dar 

para as crianças uma ou outra soma de fatos, mas em ensinar a se orientarem 

independentemente na informação científica e em qualquer outra”. 

Assim, para ter êxito no processo de ensino e aprendizagem, os professores devem 

organizar um ensino impulsionador do desenvolvimento, mas o autor (1988, p. 4) adverte: 
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“[...] a orientação geral da reforma está determinada por um programa científico de longo 

prazo”. 

Em relação à avaliação da aprendizagem do lugar pelas crianças, a professora “P4” 

respondeu que:  

 

Para os alunos entenderem o lugar é preciso trabalhar de várias formas. Se eu pegar 

um mapa e mostrar a Itália, o aluno não conseguirá entender, Milão, por exemplo. O 

que é importante? Eu partir do todo para a realidade dele ou da sua cidade para o 

mundo. (P4) 

 

A professora enfatiza o fato de que o conhecimento se constrói a partir dos 

conhecimentos cotidianos. Conforme afirma Davydov (1988), os objetos empíricos próximos 

à realidade devem ser considerados no processo de ensino para o desenvolvimento, mas o 

planejamento do professor e o desenvolvimento das ações das crianças não caminham na 

mesma direção. Dessa forma, considera-se que a organização do ensino se desenvolve a partir 

do conhecimento teórico, ao passo que as crianças avançam das ações cotidianas 

preconcebidas para a apropriação do conhecimento. 

A propósito, conhecendo a sua realidade teoricamente é possível que as crianças 

generalizem para outras situações. É nesse sentido que Cavalcanti (2008), Santos (2006) e 

Carlos (2007) afirmam que o lugar se produz na relação entre o global e o local, sendo 

concomitante à manifestação e à possibilidade de resistência à globalização. Assim, “[...] ao 

estudar o lugar, pode-se atribuir maior sentido ao que é estudado, permitindo que se façam 

relações entre a realidade e os conteúdos escolares” (CAVALCANTI, 2010a, p. 6). 

A professora “P5”, ao relatar como trabalha o lugar com seus alunos, afirma que: 

 

O conhecimento deve fazer sentido, ninguém quer falar do que não conhece. Assim 

o professor vai conhecendo o aluno. O aluno vem para a escola para aprender o 

conteúdo científico. Por exemplo, as partes da árvore ele aprende fora da escola, mas 

a escola precisa ampliar esse conhecimento. Só o fato de ler também não basta é 

preciso entender o que está lendo. Se o professor tem conhecimento vai ampliando 

as possibilidades de ensinar. É preciso que os alunos interajam, troquem suas 

experiências com os demais. Na minha época se aprendia isoladamente. Quem sabia 

era quem decorava, mas não contribuiu nada para a minha formação, não se 

ensinava o processo, só o conhecimento pronto. (P5) 

 

A professora diz que nos moldes tradicionais, pautados na transmissão das 

informações, a escola não possibilitava que os alunos se apropriassem do conhecimento 

teórico ou científico. Nesse sentido, Daniels (2003, p. 74) afirma que:  
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Os conceitos científicos não são assimilados em uma forma pronta, ou pré-

embalada, Vygotsky insistia que as duas formas de conceitos são postas em formas 

de relação em que ambas se desenvolvem. Um importante corolário desse modelo de 

desenvolvimento conceitual é a negação da possibilidade de transmissão pedagógica 

direta de conceitos. 

 

No mesmo sentido, Davydov (1988) escreve que a formação de conceitos, para ser 

frutífera, precisa que o ensino seja organizado para promover a consciência da forma e da 

estrutura conceitual, e isso está relacionado ao acesso individual e ao controle dos conceitos 

adquiridos, além de possibilitar a interação e o desenvolvimento dos conceitos cotidianos e 

científicos. Assim, para o autor a aprendizagem fica comprometida quando o professor toma o 

caminho do ensino direto de conceitos. 

Cavalcanti (2005) afirma que com o ensino direto o aluno pode construir noções sobre 

o conteúdo de cidade, acompanhadas de inúmeras informações sobre outras cidades, mas não 

consegue utilizar essas informações para lidar com fenômenos e resolver problemas práticos. 

É nessa direção que assinala a professora “P4” ao afirmar que poderia mostrar Milão no mapa 

para os alunos, mas eles não entenderiam. Para Young (2011), se eles conhecerem 

teoricamente as relações sociais, econômicas e políticas da cidade ou do bairro onde vivem 

podem fazer generalizações e começar a entender escalas geográficas mais distantes de sua 

realidade. 

Quanto à aprendizagem de lugar pelos alunos, a professora “P5” avalia como positiva, 

descrevendo que consegue fazer essa avaliação pelos relatos do entendimento dos alunos: 

 

Observo o que eles falam, gostam e esperam, as ideias que eles tem sobre o lugar 

onde vivem, o que está ruim e pode melhorar. Também busco falar sobre o geral, 

nosso país e até de outros países, como fiz durante a Copa, mas não sei muito bem 

se eles entendem. (P5) 

 

Na fala da professora percebemos certa insegurança para trabalhar as escalas 

geográficas distantes da realidade dos alunos. Assim, perguntamos se havia trabalhado algum 

aspecto da realidade local que abrisse possibilidade para explorar aspectos da realidade global 

e ela respondeu que não. Diante disso, iniciamos um diálogo sobre uma empresa que se 

localiza no bairro e que tem capital de vários países e exporta seus produtos para muitos 

outros. Nesse momento, a professora disse que havia levado os alunos nessa empresa para 

conhecerem, mas que não havia pensado na possibilidade de ensinar geografia. “Tem muitos 

pais que trabalham nessa empresa, poderia trabalhar a questão ambiental, analisar pontos 

positivos e negativos da empresa para o bairro, as exportações e importações” (P5). 
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Na sequência, a professora citou outro exemplo: no caso de Barra do Garças, é 

possível explorar essa relação local/global no turismo e no comércio, que também se 

destacam entre as atividades econômicas. 

Em síntese, salientamos que as professoras deixam de trabalhar muitos aspectos 

relacionados aos conteúdos de Geografia, e isso pode estar relacionado à própria formação, 

que não lhes possibilita pensar geograficamente. Vale ressaltar que essa não tem sido uma 

realidade local, pois envolve uma discussão nacional acerca da preparação dos professores, 

principalmente dos cursos de Pedagogia. 

Assim, tomamos como exemplo a prática de duas professoras já discutidas 

anteriormente: A primeira (professora “P4”) desenvolveu o conteúdo de relevo e vegetação 

com a leitura de textos adaptados do livro didático e, em seguida, explicou e passou um 

questionário. Um ensino que possui a aparência de conteúdo de geografia, ou seja, um ensino 

empírico, que não ultrapassa os limites da classificação e enumeração. 

Uma alternativa para o ensino de vegetação seria a professora organizar as ações e 

tarefas de aprendizagem a partir de um problema que se repete praticamente todos os anos na 

cidade de Barra do Garças, que diz respeito à queimada (criminosa ou acidental) da vegetação 

de cerrado na Serra Azul, causando a eliminação de muitas espécies de animais e de vegetais. 

Além disso, ocorre a invasão, em muitas casas, por animais peçonhentos, que fogem do fogo e 

da poluição causada pelo fogo, que também causa doenças respiratórias.  

Quanto ao relevo, a professora trabalha em uma escola que está localizada em uma 

região que fica ao fundo do vale, que sofre o processo de urbanização e encontra-se 

praticamente impermeabilizado por calçamento e asfalto, ocasionando inundações periódicas. 

Outra sugestão de trabalho seria a professora partir de situações-problema vivenciadas pelos 

alunos, nas quais ela poderia mediar didaticamente à apropriação dos conteúdos geográficos.  

A segunda (professora “P5”) propôs que os alunos desenhassem a fachada da escola. 

Essa foi uma tarefa na qual percebemos a inexistência de objetivos e a impossibilidade da 

construção de conceitos geográficos, pois a tarefa não exigiu dos alunos a resolução de um 

problema. Entendemos que uma alternativa seria dar prosseguimento aos estudos com a 

maquete da escola, já que haviam construído uma da sala de aula. Essa tarefa poderia 

envolver as noções dos conceitos de cidade e de campo, sugeridos pelo livro didático. Como 

tarefa complementar, os alunos poderiam fazer visitas a estabelecimentos que exercem 

atividades urbanas (comércio, indústria e serviços) e a propriedades rurais, uma vez que o 

bairro fica próximo de muitas chácaras que exercem essa atividade. Ademais, poderiam 

recolher informações para serem discutidas em sala de aula com a mediação da professora.  
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Essas proposições, embora possíveis, podem ser consideradas complexas porque 

requerem mais tempo para estudos e planejamento. Contudo, historicamente coube aos anos 

iniciais a tarefa de ensinar as crianças a ler, escrever e contar. Assim, as disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática tornaram-se privilegiadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

embora as pesquisas apontem que o ensino dessas disciplinas também ocorra empiricamente. 

Com as mudanças paradigmáticas, principalmente com a redemocratização do país, a 

reestruturação organizacional da educação com a nova LDBN, os PCNs, as orientações 

curriculares dos estados e municípios e, principalmente, com o aumento das pesquisas e dos 

trabalhos acadêmicos sobre o assunto, essa realidade começou a mudar e, como era de se 

esperar, ampliaram-se as exigências em relação aos professores. 

Por outro lado, a formação inicial em Pedagogia não acompanhou essas 

transformações e, pressionada pelo ordenamento jurídico, acaba sendo obrigada a formar um 

profissional que deixa de atender as expectativas para o ensino de todas as disciplinas do 

currículo, entre elas a de Geografia. Isso tem influenciado decisivamente para a manutenção 

do ensino empírico dos conteúdos disciplinares. 

É nesse sentido que afirmamos que para o ensino dos conteúdos geográficos em uma 

perspectiva teórica é necessário pensar geograficamente, ou seja, ter conhecimento das 

propostas teórico-metodológicas da Geografia para a leitura da espacialidade contemporânea, 

além das referências conceituais para se realizar essa leitura. Esses referenciais podem ser 

encontrados nos conceitos de espaço geográfico, lugar, paisagem, território, região, escala, 

entre outros. Além disso, “é preciso considerar que conceitos não são „ensinados‟, eles não se 

formam nos alunos pela transferência direta dos conteúdos e por sua reprodução [...]” 

(CAVALCANTI, 2008, p. 48). Com isso, queremos dizer que, além do domínio dos 

conteúdos, é preciso que o professor tenha um referencial didático-pedagógico que possibilite 

o desenvolvimento do pensamento teórico. 

Entretanto, é preciso que tenhamos cautela na busca de alternativas para o ensino 

tradicional de caráter meramente reprodutivo, pois as dificuldades se apresentam nas formas 

mais variadas possíveis.  

Nesse processo, a cautela é fundamental, pois, segundo Cavalcanti (2010a, p. 1), “em 

razão das inúmeras dificuldades que enfrentam no trabalho, alguns professores se sentem 

inseguros e se fecham em uma atitude conservadora: optam por manter os rituais rotineiros e 

repetitivos da sala de aula, desistindo de experimentar caminhos novos”. 

Porém, há aqueles que seguem por outros caminhos, tomando para si a 

responsabilidade de promover o desenvolvimento intelectual dos alunos por uma 
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aprendizagem teórica dos conteúdos escolares. Essa tem se transformado em uma tarefa difícil 

diante da quantidade de informações a que estão submetidas diariamente as crianças por 

outras fontes, muitas vezes mais atrativas, como a televisão e a internet, mas incapazes de se 

converterem em conhecimento fora do contexto escolar.  

É por essas e outras razões que insistimos que a base de sustentação de um ensino de 

qualidade para todos passa pela formação inicial e continuada dos professores. Isso quer dizer 

que acreditamos em formações que tenham como objetivo a apropriação teórica do 

conhecimento e um desses caminhos pode ser encontrado no ensino desenvolvimental de 

Davydov. Com isso, apostamos na ideia de que, ao se apropriar do conhecimento teórico, os 

professores também possam ensinar seus alunos nessa mesma perspectiva.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta conclusão, convém retomar algumas questões que nortearam este estudo, pois a 

pesquisa, mesmo não apresentando respostas conclusivas, proporcionou o desenvolvimento 

de nossa capacidade de entendimento em relação ao tema. O fato de buscar compreender se a 

organização do ensino a partir da perspectiva da teoria desenvolvimental contribuiu para o 

desenvolvimento do pensamento teórico do conceito de lugar na formação continuada dos 

professores pedagogos abre perspectivas para que repensemos nossas práticas como 

professores formadores. Corroboram com isso os estudos de diferentes autores, que mostram 

as fragilidades da formação de professores, principalmente para o desenvolvimento do 

pensamento teórico. A ênfase dessas formações pauta-se no desenvolvimento empírico do 

conhecimento nos cursos regulares de licenciatura e situação mais preocupante ocorre nos 

cursos de Pedagogia, nos quais se destina pouco tempo para o estudo dos conhecimentos 

disciplinares e das metodologias específicas. 

Isso se evidencia ainda mais quanto analisamos os programas elaborados pelo MEC, 

sob a orientação de organismos internacionais, responsáveis pela formação de uma parcela 

significativa dos professores em atividade na educação básica do país, que prioriza uma 

formação aligeirada e/ou à distância.  

Diante dessa situação, as pesquisas têm indicado que mesmo após um período de 

aproximadamente vinte anos de reformas educacionais – dentre elas destacam-se as reformas 

curriculares – e do aumento significativo de professores com nível superior, inclusive com 

especialização lato sensu, se mantém, na maioria das escolas públicas, o ensino empírico, que 

contribui pouco para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

De acordo com essa concepção tradicional de ensino, a ênfase recai sobre a 

transmissão de informações aparentes, obtendo como resultado a classificação e a 

memorização mecânica dos conteúdos. Consequência disso tem sido o reflexo dessa 

concepção na formação inicial dos futuros professores que, de uma forma ou de outra, acaba 

culminando com a reprodução dos conteúdos escolares para os alunos. 

Outro aspecto que tem merecido atenção no ensino tem sido a dependência dos 

professores em relação ao livro didático, que faz com que sejam preteridos outros referenciais, 

como as diretrizes curriculares, os PCNs, as OCs/MT, entre outros, que, mesmo com 
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fragilidades teóricas e metodológicas, poderiam contribuir com as escolas e com os 

professores na organização do processo de ensino e aprendizagem.  

Consciente dessas fragilidades, o propósito da formação continuada que desencadeou 

este estudo foi tentar modificar a prática de ensino que se limitava ao empírico, no qual se 

priorizava a transmissão de informações em detrimento da formação do pensamento teórico 

dos alunos. Dessa forma, pautamo-nos nos estudos de Davydov (1982) para entender que o 

conhecimento teórico se constitui no objetivo principal da atividade de estudo, pois sua 

organização estrutura a formação do pensamento teórico e, consequentemente, o 

desenvolvimento cognoscitivo dos alunos. Assim, para que a educação escolar cumpra seu 

papel de desenvolver o pensamento teórico dos alunos, são necessárias mudanças nos 

princípios didáticos que regem o ensino. No caso específico do ensino de Geografia, é 

imprescindível a substituição da exclusividade dada à classificação, enumeração e 

memorização mecânica que caracteriza a atual concepção de ensino para uma organização 

que priorize o desenvolvimento mental dos alunos. 

Nessa conjectura, cabe ao professor a mediação didática e ao aluno a condição de 

sujeito que precisa se apropriar, de forma teórica, dos conhecimentos científicos ainda nos 

primeiros anos de escolaridade. Assim, a condição fundamental para a formação do 

pensamento teórico, na perspectiva histórico-cultural – sob a qual se erigiram as bases para o 

curso de formação continuada –, pauta-se na necessidade de os professores estudarem 

coletivamente, de interagirem entre si e de verbalizarem suas compreensões a respeito dos 

conteúdos de Geografia. Esse movimento de apreensão do conhecimento teórico sem dúvida 

se constituiu em um dos principais desafios, pois tem predominado a ideia de que um bom 

professor é aquele que fornece respostas imediatas e bem elaboradas quando questionado.   

Mudar essa forma de conceber a organização do ensino requer do professor o domínio 

da produção científica da disciplina/área que ensina. Com isso, ele tem a possibilidade de 

organizar o ensino e mediar o desenvolvimento do pensamento teórico de seus alunos. Foi 

com base nesse entendimento que realizamos o curso de formação continuada para os 

pedagogos que atuam nos anos iniciais, a fim de que os professores pudessem se apropriar 

teoricamente dos conteúdos estudados e, consequentemente, ensinar seus alunos nessa mesma 

perspectiva.  

Nossa preocupação era redirecionar a concepção de formação continuada a partir dos 

pressupostos da teoria histórico-cultural e do ensino desenvolvimental, além de fornecer 

análises e reflexões que pudessem contribuir para a melhoria da formação continuada dos 
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professores pedagogos e, por extensão, da melhoria da qualidade do ensino de Geografia nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Assim, este estudo possibilitou a análise de três aspectos relacionados aos objetivos do 

curso de formação continuada: no primeiro, investigamos a concepção de lugar dos 

professores; no segundo, a contribuição da organização didática do curso para a apropriação 

do conceito de lugar e, por fim, analisamos se os professores utilizavam o conceito de lugar 

como referencial para o ensino dos conteúdos de Geografia com seus alunos.  

Ao analisarmos os resultados obtidos com a pesquisa, percebemos a necessidade da 

continuidade destes estudos nos grupos de estudo e pesquisa e no Cefapro. Segundo Davydov, 

a renovação do ensino com vistas à superação do modelo tradicional de transmissão de 

conhecimento meramente empírico é um processo de longo prazo e que dificilmente se 

resolve com apenas um curso de formação continuada. Além disso, temos consciência de que 

o tempo destinado aos estudos no curso de formação continuada comprometeu a conjugação 

dos elementos fundamentais para a organização do ensino e para a mediação da 

aprendizagem, ou seja, os conhecimentos psicopedagógicos, didáticos e disciplinares. Soma-

se a isso o fato de que a cultura escolar está envolta pela lógica da transmissão do 

conhecimento e pela passividade dos alunos no processo de aprendizagem. 

Embora esses aspectos tenham interferido no desenvolvimento do curso de formação 

continuada do Cefapro, podemos afirmar que ocorreram indícios de apropriação teórica do 

conceito de lugar; porém, pouco se evidenciou, nos depoimentos e durante as práticas 

pedagógicas das professoras, uma mudança em relação à proposta metodológica que levasse à 

superação do ensino tradicional. Essa constatação pode ser feita ao se analisar os resultados 

obtidos por meio das tarefas e dos depoimentos das professoras, durante o curso de formação 

continuada, em 2012, e os atingidos com o questionário, em 2014, quando catorze professoras 

disseram que o curso contribuiu para sua formação e atuação nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mas apresentam dificuldades em verbalizar essa contribuição.  

Os resultados podem estar relacionados ao fato de que, embora os professores estejam 

em processo de apropriação dos conceitos, apresentam dificuldade em organizar o ensino 

nessa perspectiva. Soma-se a essa ideia o fato de o curso estar direcionado à apropriação 

teórica do conceito de lugar, com pouco ou nenhum controle sobre outros conhecimentos 

didático-pedagógicos imprescindíveis para se organizar o ensino de forma que se promova 

nos alunos o desenvolvimento do pensamento teórico. 

Esse tem sido um dos problemas relacionados às diferentes formações, tanto inicial 

como continuada, pois tem sido mais cômodo seguir o livro didático, com o qual não se faz 
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necessário gastar um tempo razoável para planejar as aulas, basta seguir o que está proposto 

no livro.  

Diante disso, entendemos que a viabilização da proposta do ensino desenvolvimental 

na formação continuada deve ir além do ensino dos conceitos, e isso implica em um 

acompanhamento dos professores formadores nas discussões dos grupos de estudo na escola, 

no planejamento e na execução das propostas no decorrer do ano letivo. De outra forma, 

incorreremos no mesmo problema dos cursos de formação continuada de natureza pontual, em 

que o conhecimento produzido tem apresentado pouca alteração na prática pedagógica dos 

professores.  

Com isso queremos dizer que os professores não podem ser considerados como meros 

executores e cumpridores de decisões técnicas e burocráticas desenvolvidas em condições 

diferentes da realidade escolar. Essa condição reforça a nossa proposição de participação mais 

efetiva das instituições formadoras no desenvolvimento de uma proposta de superação do 

ensino meramente empírico. Além disso, o que se tem visto em seu processo formativo é a 

prática considerada em si mesma, dissociada da análise crítica. Com isso, consideramos que 

uma alternativa pauta-se em uma consistente formação teórica, que dialogue com a prática e 

com as teorias nela contidas. Essa foi, inclusive, a proposição de uma das professoras na 

entrevista, afirmando que os cursos de formação continuada devem estar voltados para 

metodologias que auxiliem os professores diante da complexidade da realidade da escola. 

Destaca-se, ainda, o fato de que as propostas pontuais podem ser desenvolvidas em 

situações idealizadas de prática pedagógica, entretanto, no cotidiano da escola, o professor se 

depara com situações díspares daquelas vivenciadas nos cursos de formação inicial ou 

continuada e, com isso, são imprescindíveis as condições materiais e intelectuais “para que a 

reflexão e a pesquisa da prática possam se realizar” (PIMENTA, 2002, p. 41). 

Como nosso objetivo principal era analisar as contribuições do curso de formação 

continuada na prática pedagógica das professoras, ou seja, na superação do ensino empírico 

dos conteúdos geográficos e no uso do lugar como referencial teórico para o ensino de 

Geografia, as observações das aulas e a entrevista ganharam notoriedade na pesquisa, uma vez 

que percebemos diferentes níveis de apropriação conceitual por parte das duas professoras. 

Algo plenamente previsível se considerarmos que, na perspectiva histórico-cultural, a 

apropriação dos conceitos pode variar de acordo com as necessidades e os motivos. Dessa 

forma, pode ocorrer de dois ou mais sujeitos participarem de determinada atividade de estudo 

e o resultado não ser o mesmo para todos, pois as ações tem uma carga expressiva de 

subjetividade que pode influenciar em vários aspectos da vida do sujeito, até mesmo na forma 
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como concebe e se apropria dos conhecimentos relacionados à sua profissão. A apropriação 

do conhecimento é um processo histórico e, dessa forma, não pode ser entendido dissociado 

de fatores econômicos, políticos, sociais e, principalmente, culturais. 

Assim, mesmo com algumas dificuldades para pensar geograficamente, 

principalmente em relação à dialética local/global, a maioria das aulas da professora “P5” teve 

o lugar do aluno como ponto de partida para o ensino. Além disso, durante a entrevista, a 

professora demonstrou mais espontaneidade ao tratar do conceito de lugar. 

Por outro lado, a professora “P4”, que afirmou não ter dificuldade com os conteúdos 

das disciplinas, acabou demonstrando fragilidade em discorrer sobre os conceitos geográficos, 

em especial o conceito de lugar. Do mesmo modo, não foi possível perceber o lugar do aluno 

e os conhecimentos cotidianos em sua organização do ensino, embora na entrevista ela tenha 

relatado a respeito da importância da vida cotidiana no processo de ensino e aprendizagem. 

Em relação à mediação didática, as duas professoras se assemelham, pois, ao serem 

questionadas pelos alunos, davam as respostas, ao invés de questionar o grupo e favorecer a 

motivação deles na busca da solução dos problemas propostos na atividade de aprendizagem. 

Ademais, a organização do ensino pelas professoras estava pouco direcionada para a solução 

de problemas e a formação de conceitos geográficos, principalmente no caso da professora 

“P4”, que utilizou o questionário como estratégia de memorização dos conteúdos. 

Na observação das aulas, foi muito comum encontrar os alunos organizados em 

grupos, mas, se comparar os resultados obtidos pelas professoras com a avaliação positiva que 

fizeram dessa forma de organização no curso de formação continuada ao responderem o 

questionário, percebemos uma diferença significativa. Na avaliação, as professoras disseram 

que as atividades coletivas favoreceram a apropriação do conceito devido à possibilidade de 

interatividade para a realização das tarefas, mas essa prática pouco se evidencia entre seus 

alunos e ambas conseguem resultados diferentes com essa forma de organização dos alunos. 

A professora “P5”, mesmo com dificuldade, consegue mantê-los focados na leitura e na 

discussão das atividades propostas, o que não foi possível perceber nas aulas da professora 

“P4”, pois, mesmo agrupados, os alunos realizavam as tarefas de aprendizagem de forma 

individualizada e dificilmente se dispunham a discutir, questionar, expressar sua compreensão 

e se posicionar a respeito dos conceitos em estudo. Aprofundando um pouco mais na 

discussão, é preciso ter clareza que a disposição dos sujeitos em grupos é apenas um dos 

aspectos do ensino desenvolvimental, uma vez que essa organização do ensino exige um 

conjunto de ações, operações e tarefas que vão muito além das atividades em grupo. 
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Como afirmamos anteriormente, existem limites para a superação do ensino empírico, 

principalmente em relação à necessidade de mudança paradigmática nos cursos de formação 

inicial e continuada, que tem se apresentado como um frágil pacote de competências e 

habilidades a serem colocadas em prática na sala de aula pelos professores. Essa forma de 

pensar e agir se constituiu em uma das principais dificuldades durante o curso de formação 

continuada, pois os professores, embora tenham demonstrado uma mudança de atitude no 

decorrer do curso, em num primeiro momento mostraram o intuito de receberem respostas, e 

não de construí-las coletivamente, segundo os pressupostos teórico-metodológicos de 

Davydov.  

Diante dessa situação complexa que envolve a formação de professores no Brasil, 

queremos dizer que o ensino desenvolvimental se caracteriza como uma possibilidade 

significativa diante da complexidade que envolve a formação do professor pedagogo. No 

entanto, de nossa experiência com esta pesquisa podem ser capturados alguns elementos para 

uma crítica mais ampla acerca de suas contribuições e limites e seu verdadeiro valor, para 

pensar a formação continuada a partir dos fundamentos da teoria histórico-cultural. Isso se 

deve principalmente por ter nos proporcionado vivenciar empiricamente a prática pedagógica 

das professoras e contrapor essa realidade com o que pensam e esperam do ensino de 

Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Desse modo, tendo como referencial os resultados alcançados, apontamos algumas 

possibilidades pelas quais é possível ampliar as contribuições do ensino desenvolvimental na 

formação continuada de professores. a) mesmo que a formação se realize em cursos com 

períodos de curta duração – quarenta horas, por exemplo – é necessário que se estabeleça 

etapas de planejamento e execução da teoria em sala de aula, com o acompanhamento do 

professor formador; b) ir além do ensino dos conteúdos disciplinares, haja vista que a 

pesquisa demonstra fragilidade didático-metodológica de uma parcela significativa das 

professoras envolvidas. Entendemos que foi pertinente a experiência, mas somente o fato de 

“vivenciar pontualmente” tem sido muito pouco para se colocar em prática teorias tão 

complexas com a do ensino desenvolvimental. 

Enfim, o estudo nos proporcionou a convicção de que o ensino desenvolvimental se 

apresenta como alternativa a ser considerada caso se queira buscar perspectivas para a 

melhoria da formação continuada de professores, no contexto da educação brasileira, em que 

são inúmeras as dificuldades, principalmente por parte dos pedagogos, para avançar no 

processo de ensino e aprendizagem dos conceitos geográficos. Dessa forma, ratificamos a 
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viabilidade desta proposta de organização do ensino nos cursos de formação continuada das 

diferentes áreas do conhecimento. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

A) Questionário direcionado aos professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

que participaram do curso de formação continuada: o ensino de geografia na 

perspectiva da teoria desenvolvimental de Davídov de abril a agosto de 2012. 

Nome: 

Escola: 

Idade: Telefone: 

E-mail: Situação funcional: ( )Efetiva ( )Interina 

 

1. Há quantos anos você é professor (a)? _________ 

2.  Qual a sua formação acadêmica? 

Ensino médio (magistério) (  )  

Superior incompleto (  )  

Superior (  ) 

Especialização (  ) 

Mestrado (  )  

Doutorado (  )                                                                

3. Possui mais de um curso superior? 

Sim( ) não( )     Qual(is):___________________________________________________ 

4. Qual foi a modalidade do seu curso superior? 

(  ) presencial   (  ) semi presencial (  ) a distância 

5. Qual foi a modalidade da sua pós-graduação? 

(  ) presencial   (  ) semi presencial (  ) a distância 

6. Cursou ensino superior em instituição: 

(  )  Particular   (  ) Pública municipal  (  )  Pública estadual    (  )  Pública Federal               

7. Avalie sua formação quanto a: 

a) Aprendizagem dos conteúdos relacionados às teorias da educação: 

(  ) Ótima      (  ) Boa    (  ) Regular    (  ) Fraca 

b) Aprendizagem de conteúdos didático-pedagógicos: 

(  ) Ótima      (  ) Boa    (  ) Regular    (  ) Fraca 

c) Aprendizagem dos conteúdos disciplinares (português, matemática, ciências, 

geografia, história): 

(  ) Ótima      (  ) Boa    (  ) Regular    (  ) Fraca 

8. Para você, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos professores em 

atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental? 

( )Nas  teorias pedagógicas ( )Nas práticas didático-pedagógicas ( )Nos Conteúdos das 

disciplinas. 

9. Em qual(is) disciplina(s) você tem mais dificuldade para ensinar seus 

alunos?(Enumere os parênteses de 1 a 7, sendo 1 para maior dificuldade e 7 para 

menor). 

(  ) Português (  )  Matemática  (  ) Ciências  (  ) Geografia  (  ) História (   ) Artes   (  ) Ed. 

Física 

Outras:............................................................................................................................ 
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10. Quantos cursos de formação continuada você participou, fora do seu ambiente de 

trabalho, nos últimos três anos?  

(   ) nenhum (  ) um    (  ) dois    (  ) três  (  ) quatro (  ) mais de quatro  

11. Disciplina(s) contemplada(s) nesses cursos? (pode marcar mais de uma) 

( )Português ( )  Matemática  ( )Ciências  ( ) Geografia  ( )história   ( ) outras:........................... 

12. Que conhecimentos aparecem com mais frequência nos cursos de formação 

continuada fora do ambiente de trabalho? 

( )Conhecimentos disciplinares    ( )Conhecimentos pedagógicos   ( ) teorias da educação 

13. Você participa do projeto de formação continuada de sua escola? 

( )sim      ( )não . Há quanto tempo? ______ ano(s). 

14. Como você avalia o projeto de formação continuada de sua escola, em relação às 

contribuições para a melhoria de sua prática como professor(a)? 

( ) Ótimo   ( ) Bom   ( )Regular  (  )fraco 

De abril a agosto de 2012 você participou de um curso de formação continuada no 

CEFAPRO, organizado pelos professores Ismael, Raimundo e Marilene, denominado: O 

ensino de geografia na perspectiva da teoria desenvolvimental de Davídov (conceitos de 

lugar, paisagem e cartografia). As questões a seguir são referentes a esse curso. 

15. A metodologia utilizada pelos professores responsáveis pelo curso contribuiu 

para a apropriação dos conceitos de lugar, paisagem e cartografia? 

( ) sim   ( ) não     Justifique sua resposta. 

16. A forma de organização didática do curso contribuiu para sua prática 

pedagógica? 

(  ) sim   (  ) não    Justifique sua resposta 

 

Produção do autor. 

 

17. Faça um breve relato sobre a influência dos conceitos estudados no curso (lugar, 

paisagem e cartografia) em sua prática pedagógica? 

 

  



197 

 

APÊNDICE B – FICHA DE OBSERVAÇÃO 

 

Escola Estadual _____________________________________________ 

Barra do Garças, ____/____/2014 

Professor(a): 

 

1- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A AULA 

Aula: ___ 

Turma:  

Conteúdo: 

Número de alunos:  ____meninos  _____ meninas. 

Plano de aula: Sim              Não 

Tempo de duração: _________________ 

 

Bibliografia:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Metodologia:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2- REGISTRO CURSIVO  (Professora e alunos) 

 

3- ABORDAGEM DO LUGAR 

 

4- REGISTRO PÓS-AULA  

 

5- FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

6- RELACIONAMENTOPROFESSOR/ALUNO 

 

7- PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 

 

8- TRATAMENTO DO CONTEÚDO 

 

 


