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RESUMO 
 

A presente pesquisa versa sobre a identidade docente do professor pedagogo e sua relação com 

os conhecimentos geográficos, especificamente o conteúdo relevo nos anos iniciais. 

Acreditamos que este tema seja relevante para o ensino de Geografia ao buscar entender como 

se consolida o processo de ensino e aprendizagem, nessa fase que o professor atuante é o 

pedagogo, bem como auxiliar nas reflexões sobre formação de professores ao entender quais as 

dimensões que perpassam a constituição das identidades docentes e os reflexos sobre os 

conhecimentos e a prática docente. O objetivo principal que norteou essa pesquisa foi analisar 

as dimensões da(s) identidade(s) docente(s) que formam os professores pedagogos e as práticas 

didático-pedagógicos dos conhecimentos geográficos sobre o conteúdo relevo nos anos iniciais. 

Elencamos como objetivos específicos: a) Identificar a dimensão da identidade pessoal do 

professor pedagogo dos anos iniciais e as influências dos diferentes contextos históricos 

formativos; b) Identificar a dimensão da identidade profissional e suas referências teóricas e 

formativas; c) Identificar a dimensão da identidade organizacional que orientam o processo de 

planejamento escolar do professor pedagogo; d) Compreender as referências teórico-conceituais 

dos conhecimentos geográficos no processo de formação inicial e continuada do professor 

pedagogo; e) Investigar as práticas didático-pedagógicas do professor pedagogo no processo de 

ensino dos conhecimentos geográficos sobre o conteúdo relevo; f) Avaliar as concepções dos 

professores pedagogos em relação ao conteúdo relevo. Nossa metodologia se concretizou a 

partir da pesquisa qualitativa, com o enfoque na pesquisa participante. As técnicas de coletas e 

análise de dados perpassaram a pesquisa documental por meio da análise de leis, regulamentos e 

diretrizes municipais; pelas entrevistas identificamos as representações das dimensões 

identitárias do professor pedagogo dos anos iniciais e suas diferentes perspectivas 

especializadas no tempo e no espaço; e a observação possibilitou interpretar a prática do 

professor pedagogo, as relações dos conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos específicos 

e a mobilização do conteúdo relevo. As informações levantadas pela pesquisa foram analisadas 

pelos referenciais da Geografia e da área de educação. O quadro de sujeitos participantes da 

pesquisa se constitui com seis professores pedagogos atuantes nos anos iniciais da Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia, os quais passaram pela etapa de entrevista e um deles, pela 

observação e planejamento de aulas. Com isso, acreditamos que o presente trabalho permitiu 

ampliar o olhar sobre como se estrutura e organiza o processo de ensino nos anos iniciais; a 

formação inicial dos professores pedagogos e o contexto de inserção dos conhecimentos 

específicos do conteúdo geográfico; o papel das leis e regulamentos sobre a perspectiva do 

professor polivalente; a construção dos compromissos e afinidades com a profissão, esta 

possibilitaria o encaminhamento do ensino de Geografia. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Anos Iniciais. Identidade docente. Pedagogo. Relevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 
 

The present research deals with the teacher identity of the pedagogical teacher and its relation 

with the geographic knowledge, specifically the relevant content in the initial years. We believe 

that this topic is relevant to the teaching of Geography by seeking to understand how the 

teaching and learning process is consolidated, in this phase that the acting teacher is the 

pedagogue, as well as assist in reflections on teacher training by understanding the dimensions 

that permeate the constitution of the teaching identities and the reflections on the knowledge and 

the teaching practice.The main objective of this research was to analyze the dimensions of the 

teacher identity (s) that make up the pedagogical teachers and the didactic-pedagogical practices 

of the geographic knowledge about the contents in the initial years. Let us focus on specific 

objectives: a) To identify the dimension of the personal identity of the pedagogical teacher of 

the initial years and the influences of the different historical formative contexts; b) Identify the 

dimension of professional identity and its theoretical and formative references; c) Identify the 

dimension of the organizational identity that guide the educational planning process of the 

pedagogical teacher; d) To understand the theoretical-conceptual references of the geographical 

knowledge in the process of initial and continued formation of the educator teacher; e) To 

investigate the didactic-pedagogical practices of the pedagogical teacher in the process of 

teaching the geographic knowledge about the relevant content; f) To evaluate the pedagogical 

teachers' conceptions regarding the relevant content. Our methodology was materialized from 

the qualitative research, with the focus on the participant research. The data collection and 

analysis techniques went through documentary research through the analysis of municipal laws, 

regulations and guidelines; through the interviews we identified the representations of the 

identity dimensions of the pedagogical teacher of the initial years and their different 

perspectives specialized in time and space; and observation made it possible to interpret the 

pedagogical teacher's practice, the relationships of pedagogical knowledge and specific 

knowledge, and the mobilization of the relevant content. The information collected by the 

research was analyzed by the geography and education area references. The table of subjects 

participating in the research is made up of six pedagogical teachers working in the initial years 

of the Municipal Education Network of Goiânia, who went through the interview stage and one 

of them, through the observation and planning of classes. With this, we believe that the present 

work allowed to broaden the look on how the teaching process is structured and organized in the 

initial years; the initial training of teacher educators and the context of insertion of specific 

knowledge of the geographic content; the role of laws and regulations on the perspective of the 

polyvalent teacher; the construction of the commitments and affinities with the profession, this 

would make possible the routing of the teaching of Geography. 

 

Keywords: Geography Teaching. Early Years. Teaching identity. Pedagogist. Relief. 
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INTRODUÇÃO 
A rua... a rua!... (Atração lúdica, anseio vivo da criança, mundo 

sugestivo de maravilhosas descobertas) 
 [...] 

A rua. A ponte. Gente que passava, o rio mesmo, correndo 

debaixo da janela, eu via por um vidro quebrado, da vidraça 

empanada.  
Cora Coralina (1965) 

 

 Ser criança é descobrir pelas brincadeiras do dia a dia o que o mundo reserva 

para si e o que guarda, pois cada olhar, cada toque é revelador e todos os dias novas 

experiências são vivenciadas. Ser criança é aprender a ler, a escrever, a brincar 

coletivamente e a observar de uma nova maneira o mundo, de modo a ampliar a maneira 

de analisar e interagir com a humanidade.  

Os versos de Cora Coralina (1965) expressam a curiosidade e a vontade da 

criança de conhecer e vivenciar o espaço.  Ao rememorar a saudade da infância, a 

poetiza evidencia como o fato de ser criança e as brincadeiras são repletas de 

aprendizados e descobertas. A vida adulta pode ser comparada à paisagem, já que 

expressa significados que nos contam sobre o passado. Assim, a fase adulta guarda as 

marcas da infância em relação à maneira de ver e analisar o espaço e a vida leva 

memórias e as lembranças do ser criança. Então, ser adulto é carregar marcas da criança 

que um dia se foi e compreender que se entendia o mundo transversalmente de uma 

perspectiva diferente de hoje, já que os conhecimentos se ampliam e ganham 

significados ao longo do tempo.  

Nesta perspectiva, os anos iniciais
1
 podem estar pautados na premissa de iniciar 

a alfabetização com o objetivo de aproximar os conhecimentos, os conteúdos e a 

vivência para motivar a criança a querer aprender. A criança, todos os dias, desde o seu 

nascimento, tenta conquistar e entender o espaço que a circunda. A escola vem somar 

com as descobertas do mundo da criança, ampliando, através do conhecimento das 

letras, a leitura do mundo e do espaço com outro olhar. As crianças observam o mundo 

cada uma a sua maneira e cada descoberta é única, portanto, a somatória delas edifica os 

seus conhecimentos prévios, contrapondo o fato de que a visão e a leitura de mundo que 

cada criança tem quando chega à escola é uma visão particular de “coisas” distribuídas 

no espaço. 

                                                 
1
 Os Anos Iniciais se caracterizam por ser o ensino fundamental I, do 1º ao 5ºano.  
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O meu fascínio por essa temática de pesquisa, tendo como foco o professor e as 

temáticas físicas, justifica-se pelo fato de que desde criança eu via a profissão como um 

caminho a seguir em direção ao conhecimento e essa foi minha escolha para formação. 

Desta forma, entendo que essa pesquisa se constituiu num esforço de trazer 

contribuições para a reflexão e atuação docente nos anos iniciais no que concerne ao 

ensino dos conteúdos de Geografia, em especial ao conteúdo de relevo. 

O interesse pelas temáticas físicas surge com a curiosidade sobre a minha 

infância; uma curiosidade que se concretizou na graduação, visto que desde criança 

adorava filmes sobre vulcanismo e tornados - aquelas imagens me fascinavam! Aqui 

farei um breve relato de alguns aspectos físicos que marcaram minha infância e sempre 

acompanharam meus anseios por querer saber a origem das coisas da natureza. 

 Minha cidade, São Luís de Montes Belos, como o nome indica, é circundada 

por “montes belos” que me inspiravam a querer explorar, conhecer e subir a “serra” 

para ver como era a paisagem do outro lado. Esses montes motivavam-me a caminhar 

pela cidade e andar de bicicleta e quando chegava à casa da minha tia no “barreirinho”, 

bairro de frente para a serra, em uma vertente, ficava pensando “como é tudo lá de 

cima?...”, então eu tinha fascínio pela altura e pelo verde.  Sete de setembro era o dia de 

ir ao rio dos Pilões e lá apreciar toda aquela paisagem, escutar o barulho do rio e ver as 

“pedras”. Ah, aquelas “pedras” cheias de histórias que em casa minha avó me 

contava!...  

 Já na graduação, fui motivada e tive a experiência, por meio de um programa de 

bolsas, de estar na escola e estabelecer contato com os anos iniciais. Nesse momento 

sempre me preocupei em pesquisar práticas de ensino do conteúdo de Geografia de 

forma que fosse significativo para as crianças. Dentro deste percurso, surgiu uma 

indagação: como os professores que não são formados em Geografia encaminham 

didaticamente os conteúdos de Geografia nessa fase? 

 Neste contexto, consideramos que a temática a ser pesquisada é significativa 

para o ensino de Geografia e para os cursos de formação de professores, já que busca 

compreender quais os desafios do trabalho docente e da prática pedagógica nos anos 

iniciais. Partimos do pressuposto de que existe uma lacuna no campo de pesquisa de 

identidade e dos conhecimentos de Geografia nos anos iniciais e buscamos compreender 

a constituição dos conhecimentos pedagógicos e específicos do conteúdo dos 

professores que atuam nos primeiros anos de alfabetização da criança. Por isso, a 

pesquisa tem como premissa compreender o modo como se constitui a identidade e o 
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trabalho dos professores dos anos iniciais que lecionam, dentre outros conteúdos, o de 

Geografia, especialmente quando ligado aos componentes físico-naturais, em apreço o 

relevo. 

 Acreditamos também que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra e, por 

isso, queremos reafirmar o papel da Geografia como conteúdo escolar legítimo que 

contribui para o processo de alfabetização das crianças, tendo em vista que o 

entendimento de mundo delas é basilar para a ampliação da sua leitura de mundo, pois 

auxilia de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem. A seguir, 

justificaremos os “porquês” das escolhas: Por que anos iniciais? Por que o professor? 

Por que a identidade e os conhecimentos/saberes docentes? Por que trabalho? Por que 

relevo? Por que a paisagem? 

 Por que a Geografia nos anos iniciais? 

 Nessa fase começa o primeiro contato com os conhecimentos de mundo 

sistematizados pela ciência. A escola tem a função de apresentar para a criança o mundo 

através de um novo olhar, pelos saberes que estão regulamentados por meio de um 

currículo. A Geografia surge como uma das disciplinas implementadas por um currículo 

que visa ampliar a leitura de mundo da criança, tendo os conhecimentos geográficos 

como fundamentais. Desta maneira, entender como a Geografia está presente nos anos 

iniciais, na formação e na atuação docente é importante, já que são conhecimentos 

essenciais e necessários para a formação das crianças. 

 Por que o professor destaca-se como sujeito social importante no processo de 

ensino e aprendizagem de Geografia nos anos iniciais?  

 A escolha do professor se justifica mediante o fato de que esse sujeito social atua 

na formação das crianças, sendo um dos agentes do processo de ensino e aprendizagem, 

portanto,  faz escolhas e exerce influências no que é ensinado . Assim, buscam-se 

reflexões sobre a função social do professor,  seu trabalho e sua formação, já que se 

exige desse profissional dos anos iniciais diferentes competências e habilidades para 

trabalhar. 

Pelo trabalho docente, observamos os traços da identidade de forma mais visível, 

pois as escolhas dos conteúdos na sala de aula e a seleção das metodologias serão 

encaminhadas mediante o que o professor considerar pertinente. Assim, o trabalho 

docente é a materialização da identidade do professor, pois essa é constituída por 

dimensões dos diversos espaços formativos, onde o docente estabelece e estabeleceu 

contato ao longo de sua carreira. Destarte, também é possível entender como está 
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ocorrendo o ensino dos conteúdos geográficos nos anos iniciais, tendo como base o 

conhecimento docente, que é essencial.  

 Por que a identidade e os conhecimentos/saberes docentes constituem categorias 

importantes para entender o professor e seu trabalho? 

 Por meio da identidade é possível identificar se os conhecimentos geográficos 

fazem parte da vida profissional do professor e como os traços de sua identidade e da 

vida cotidiana aparecem no seu trabalho. A mobilização dos conhecimentos prévios na 

sala de aula dependerá da postura que o docente assume diante de seus conhecimentos, 

justamente porque  a identidade do professor relata a didática pela qual ele promoverá o 

processo de ensino e aprendizagem. 

A discussão sobre os saberes docentes tem ganhado destaque, pois sempre há 

dúvida em relação a quais conhecimentos, habilidades e saberes devem constituir a 

prática do professor e quais são suas fontes. Os saberes docentes são plurais, temporais 

e constituem a identidade do docente. Assim, consideramos a reflexão sobre esse tema 

importante, pois conhecer os saberes que constituem a prática do professor possibilita 

compreender que todo o conjunto de sua formação, o encaminhamento do seu trabalho, 

bem como os seus conhecimentos são importantes para a construção da identidade 

docente e para a afirmação do ser professor. 

 Por que o relevo e quais as escolhas didáticas do professor para o 

encaminhamento desse conteúdo nos anos iniciais?  

 O relevo foi escolhido por acreditarmos que é um dos conteúdos presentes na 

vida cotidiana dos professores e por ser um dos conteúdos trabalhados nos anos iniciais. 

Isso nos possibilita entender como esse conteúdo está sendo ensinado pelos docentes, 

através da observação tanto do percurso formativo que existe desde a educação básica 

até a atuação docente quanto do modo como esse elemento do espaço está presente na 

identidade dos professores. Também buscamos entender o relevo em sua totalidade 

tendo a vertente “vale e topo” como a materialização de um conjunto de formas 

presentes nas paisagens - o que facilita o encaminhamento didático dos conteúdos 

geográficos na sala de aula - as quais são, para as crianças, uma evidência da integração 

dos diferentes componentes espaciais. 

 Por que a paisagem, nos anos iniciais, contribui para uma visão de totalidade dos 

elementos físicos? 

 Adotamos a paisagem como categoria norteadora do trabalho, pois acreditamos 

que ela pode auxiliar no entendimento dos conteúdos geográficos nos Anos Iniciais. 
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Podemos refletir que a síntese da prática cotidiana se encontra representada na 

paisagem, considerando que essa é a representação de diferentes dinâmicas e tempos 

atuantes sobre o espaço e como resultado temos a variedade de paisagens que nos 

revelam distintos momentos do espaço geográfico.  Dessa maneira, o ensino de 

Geografia respaldado na análise da paisagem torna-se potencializador para se 

compreender o espaço geográfico dentro de uma perspectiva sistêmica, como expõe 

Santos (1988): “A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais; 

é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por 

qualquer outro critério. A paisagem é sempre heterogênea” (1988, p. 23). Esse conjunto 

é resultado de uma interação entre elementos naturais e sociais que, de forma dialética, 

produzem espaços que expressam diferentes momentos da sociedade. Desse modo, a 

paisagem é construída pelo jogo de forças internas e externas do sistema. 

A paisagem está para além do que nosso olhar alcança, ela é permeada por 

histórias, momentos presentes e passados, ela nos revela significados e particularidades 

que evidenciam tanto a integração dos diferentes elementos constituintes do espaço 

quanto os aspectos naturais e sociais. Por meio da paisagem podemos promover um 

ensino de Geografia que vise possibilitar o entendimento dos seus diferentes aspectos 

em variadas escalas, momentos e acontecimentos. Trata-se de um conjunto único, que 

carrega consigo os significados da vida cotidiana da criança.  

Assim, o professor que mediará e ajudará a desenvolver nessa criança a 

capacidade de ler o mundo tem papel importante nesse processo. Conhecer a(s) 

identidade(s) docente(s) é entender todo o processo formativo docente e descobrir os 

“porquês” de suas escolhas no ensino de Geografia. Assim, temos como problemática: 

Quais as dimensões da identidade docente que formam o profissional pedagogo e quais 

são suas implicações no processo de ensino dos conhecimentos geográficos, 

principalmente sobre o conteúdo “relevo|” nos anos iniciais? 

Acreditamos que os conhecimentos docentes constituem uma das dimensões da 

identidade de todo professor e a Geografia precisa fazer parte de sua formação inicial 

para que tenha a oportunidade de efetivar um ensino crítico, assentado nos pilares do 

conhecimento geográfico.  

Nosso objetivo geral teve como intuito: Analisar as dimensões da(s) 

identidade(s) docente(s) que formam os professores pedagogos e as práticas didático-

pedagógicas dos conhecimentos geográficos sobre o conteúdo “relevo” nos anos 

iniciais. Elencamos como objetivos específicos: a) Identificar a dimensão da identidade 
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pessoal do professor pedagogo dos anos iniciais e as influências dos diferentes 

contextos históricos formativos; b) Identificar a dimensão da identidade profissional e 

suas referências teóricas e formativas; c) Identificar a dimensão da identidade 

organizacional que orienta o processo de planejamento escolar do professor pedagogo; 

d) Compreender as referências teórico-conceituais dos conhecimentos geográficos no 

processo de formação inicial e continuada do professor pedagogo; e) Investigar as 

práticas didático-pedagógicas do professor pedagogo no processo de ensino dos 

conhecimentos geográficos sobre o conteúdo relevo e f) Avaliar as concepções dos 

professores pedagogos em relação ao conteúdo “relevo”. 

 Para a realização do trabalho tivemos a pesquisa qualitativa como respaldo.  

Essa abordagem surgiu com o intuito de romper com o viés da pesquisa quantitativa, 

que entende o fenômeno como um objeto dentro de uma lógica positivista e regida por 

leis matemáticas. Essa maneira se adequa bem a certos tipos de estudos, mas para se 

entender a sociedade, como pontua Severino (2007), torna-se necessária uma nova 

maneira de interpretar a realidade, pois para o autor “[...] os cientistas se deram conta de 

que o conhecimento desse mundo humano não podia reduzir-se, impunemente, a esses 

parâmetros e critérios” (p. 118). Assim, surge a necessidade de uma maneira de 

enxergar a natureza das relações humanas por meio da pesquisa qualitativa, já que sua 

análise é complexa e envolve outras variáveis, para além de números. 

 A pesquisa qualitativa não se preocupa só com fatos objetivos, fechados, e não 

se reduz a definições estanques e numéricas. O enfoque de natureza qualitativa tende a 

“[...] captar não só a aparência do fenômeno, como também sua essência. Busca, porém, 

as causas da existência dele, procurando explicar sua origem, suas relações, suas 

mudanças [...] (TRIVIÑOS, 1987, p. 129)”. 

 Triviños (1987) elenca alguns pontos característicos da pesquisa qualitativa, os 

quais demonstram qual a intencionalidade da abordagem qualitativa na coleta e análise 

de dados. O primeiro ponto que o autor pontua é que esse enfoque tem “[...] o ambiente 

natural como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave (1987, p. 

128)”. O referido autor argumenta que o ambiente influencia nas características dos 

sujeitos, de modo que se modificam ao longo do tempo, e isso gera reflexos também nos 

sujeitos. O pesquisador é o ponto chave nessa perspectiva, pois não se esquece das 

interferências do meio no objeto de estudo, nesse caso o trabalho dos professores. 

 O segundo ponto da pesquisa de cunho qualitativo é a descrição dos fenômenos.  

Por meio dessa estratégia é possível visualizar, segundo Triviños (1987), que os 
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fenômenos são repletos de significados e estão inseridos em um contexto, que evidencia 

que a descrição é “[...] coerente, lógica e consistente (p. 128)”. Assim, pela descrição é 

possível ter dados consistentes que são expressos por diferentes instrumentos, como 

pontua o autor, a exemplo das entrevistas, dos retratos, das fotografias, das narrativas e 

das declarações. Os fenômenos analisados foram descritos pelas entrevistas e 

observações da prática docente, assim como o seu reflexo nas representações dos alunos 

(desenhos). 

 A terceira premissa da pesquisa qualitativa na perspectiva de Triviños (1987) se 

insere no âmbito em que os pesquisadores estão “[...] preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados e o produto (TRIVIÑOS, 1987, p.129)”. À vista disso, 

a pesquisa qualitativa considera o processo como um todo, já que analisa toda a 

estrutura do objeto estudado, inclusive os fenômenos anteriores ao início da 

investigação. Realizamos nossa pesquisa entendendo as diferentes influências em sua 

formação, influências que perpassam as dimensões identitárias. 

  Outro âmbito que consideramos relevante dentro dos pressupostos de Triviños 

(1987, p. 130) é que “[...] o significado é a preocupação essencial na abordagem 

qualitativa”. Assim, ao analisar os significados que os sujeitos estudados estabelecem 

em relação aos fenômenos analisados, a pesquisa tende a interpretar as perspectivas do 

sujeito sobre o objeto.  

 Mediante essas postulações sobre a pesquisa qualitativa podemos entender que 

nesse tipo de pesquisa não se pode ter uma visão isolada das partes da pesquisa porque 

para o autor “[...] Todas elas estão relacionadas (TRIVIÑIOS, 1987, p.132)”. Desse 

modo, se busca entender que todo o processo construído ao longo do trabalho é parte 

significativa na sua análise e consolidação. 

 Uma vertente da pesquisa qualitativa que nos respaldará é a pesquisa 

participante.  Esse tipo de análise tem como objetivo a participação do pesquisador com 

os sujeitos investigados, pois como salienta Severino (2007, p.120) o “[...] pesquisador 

coloca-se numa postura de identificação com os pesquisados. Passa a interagir com eles 

[...]”. Desse modo ambos contribuem um com o outro, como exemplifica Schmidt 

(2006), sobretudo quando sujeito pesquisador e sujeito pesquisado estabelecem uma 

relação de contribuição e identificação, 

[...] a interlocução que se estabelece no trabalho de campo tem como 

horizonte a construção do sentido da experiência de um outro próximo 

ou distante. Nesta visão, o interlocutor, representante do “pólo 
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pesquisado”, é portador e porta-voz da experiência e o pesquisador 

pode estar na posição de recolhedor da experiência, mediador, tradutor 

ou intérprete. No diálogo, contudo, o interlocutor transmite sua 

experiência, interpretando-a, de tal forma que também funciona como 

tradutor e mediador de sua posição social, cultural e subjetiva para o 

pesquisador. O jogo de identidades e alteridades que se dão a conhecer 

mutuamente, afirmando-se, mas, ainda, deslocando-se e 

transformando-se [...] (SCHMIDT, 2006, p.36). 

 

 Fica evidente que se estabelece uma relação em que o sujeito pesquisador mais 

do que intervir junto (DEMO, 2004) e transformar a realidade estudada (TRIVIÑOS, 

1987) passa, no diálogo com o sujeito investigado, a participar e receber contribuições 

e, ao estabelecerem contato, as disparidades se atenuam e as identidades se revelam, 

visto que pesquisador e sujeito pesquisado fazem reflexões sobre a pesquisa. 

Como técnicas de coleta de dados temos a entrevista semiestruturada, em que 

“[...] não há um roteiro fechado, mas têm que se ter claro os objetivos [...] 

(SZYMANSKI, 2010, p.18-19)”. O pesquisador direciona a entrevista seguindo um 

roteiro, mas isso não significa que ele não possa sair e retornar a esse roteiro, 

formulando questões que considerar pertinentes para aquele momento da entrevista. A 

entrevista constituiu outro elemento para a consecução da pesquisa: com quatro roteiros 

objetivamos desvendar, por meio desse instrumento, as diferentes dimensões que 

perpassam a(s) identidade(s) docente(s), bem como entender como está sendo 

desenvolvido o ensino de Geografia nos Anos Iniciais. A entrevista possibilitou que o 

professor expressasse suas concepções, seus conhecimentos e as influências de sua 

formação no seu trabalho. Este instrumento aproxima o pesquisador e seu objeto, pois 

constitui um momento de reflexão e de construção de conhecimentos mediante o fato de 

que são perguntas e questionamentos referentes à sua profissão. 

Outro momento foi o planejamento e a observação de aulas.  Esse procedimento 

baseou-se em analisar e aprofundar os estudos e reflexões sobre a pesquisa.  Vianna 

(2007) torna isso claro ao afirmar que “[...] ao observador não basta simplesmente olhar. 

Deve-se certamente, saber ver, identificar e descrever diversos tipos de interações e 

processos humanos [...]” VIANNA (2007, p. 12). O pesquisador necessita direcionar o 

seu olhar, dado que a observação é o momento de confronto entre o que foi explorado 

na entrevista e o que é refletido na prática docente.  

Na pesquisa qualitativa, tivemos como suporte a análise documental. Vale 

ressaltar que os documentos são fontes de dados que o investigador necessita 
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interpretar, pois são construídos socialmente.  Assim, realizamos a análise das 

informações coletadas nesses documentos, a exemplo: as orientações curriculares do 

curso de pedagogia; a regulamentação do curso de pedagogia; a ementa dos cursos de 

formação de professores pedagogos e leis que respaldam a atuação do pedagogo nos 

Anos Iniciais.  

Toda mensagem escrita ou falada carrega consigo representações sociais e 

ideológicas e traz os traços identitários do autor em sua construção, assim, nenhum 

discurso, lei ou regulamento é neutro, em razão de que parte de uma intencionalidade. 

Por isso, o autor seleciona informações, dados e perspectivas filosóficas sobre o seu 

discurso de realidade.  

 A escolha e delimitação dos sujeitos participantes da pesquisa seguiram os 

seguintes critérios: formação em pedagogia ou magistério superior, ter lecionado em 

algum momento da carreira profissional a disciplina de Geografia e estar atuando nos 

anos iniciais. Tivemos profissionais em diferentes momentos de formação e atuação 

profissional e entrevistamos seis professores, um desses sujeitos aceitou realizar o 

planejamento conjunto sobre o conteúdo “relevo” e a observação de sua prática 

pedagógica.  

Os sujeitos participantes da pesquisa estão lotados em duas escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Goiânia, localizadas na região sudoeste da cidade.  A Escola 1 

está localizada na transição entre o planalto embutido e os chapadões de Goiânia e a 

Escola 2 se localiza nos chapadões, como observamos na figura (01): 
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Figura 01: Mapa de localização das escolas dos sujeitos participantes. 

  

Assim, o presente trabalho organiza-se em três capítulos, os quais abordamos a 

seguir: no capítulo inicial, intitulado “O ensino de Geografia e o profissional que atua 

nos Anos Iniciais” apresentamos nosso contexto de ensino - os anos iniciais, o conteúdo 

“relevo”, a organização do espaço de realização do campo (Rede Municipal de Ensino 

de Goiânia) - e trazemos o sujeito da pesquisa, o professor pedagogo, nas considerações 

iniciais. Versamos sobre as reflexões em relação ao ensino de Geografia nos anos 

iniciais - como a disciplina de Geografia pode contribuir para a ampliação dos 

conhecimentos de mundo da criança -, que são as reflexões propostas por autores da 

área do ensino de Geografia. Elencamos o relevo como conteúdo de investigação, pois 

está presente no currículo dos anos iniciais, e abordamos suas contribuições, por meio 

do estudo das formas, para a consolidação de um ensino de Geografia significativo, 

tendo o espaço de vivência como referência. Neste capítulo, analisamos como os anos 

iniciais estão organizados nas Diretrizes Municipais de Ensino de Goiânia e como se 

insere a proposta de ciclos de aprendizagem da rede.  

No segundo capítulo, “Pedagogo, o profissional docente que atua no ensino de 

Geografia nos anos iniciais: dimensões identitárias”, as discussões são sobre a(s) 
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identidade(s) docente(s), o conceito de identidade e a construção da identidade docente.  

Nesse capítulo analisamos os conhecimentos docentes como um dos fatores de 

consolidação da ação do professor; as dimensões identitárias como campos edificados 

ao longo da carreira desse profissional, em tempos e espaços socioculturais de 

formação; a dimensão pessoal como as escolhas da vida; a dimensão profissional, a 

formação e as escolhas feitas na e pela atividade profissional e a dimensão 

organizacional, escolhas que são necessárias ou impostas para a concretização do 

trabalho docente. Apresentamos e discutimos essas dimensões, tendo os resultados das 

entrevistas realizadas com os professores. 

No terceiro capítulo, “Identidade e prática docente do pedagogo dos Anos 

Iniciais e representações do relevo”, versamos sobre a identidade que os professores 

constroem “para si” e trazemos elementos das entrevistas e da observação realizada. 

Trazemos as representações dos professores sobre o relevo e o que essas representações 

nos revelam sobre os saberes e a identidade docente. Discutimos o conceito de professor 

reflexivo e o papel do trabalho docente. Neste capítulo, trazemos as impressões sobre a 

aula planejada com o professor pedagogo e os reflexos na representação do conteúdo 

“relevo” pelos alunos. 
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1. O ENSINO DE GEOGRAFIA E O PROFISSIONAL QUE ATUA 

NOS ANOS INICIAIS  
 

O presente capítulo realizará um panorama das discussões que perpassaram a 

dissertação. As reflexões estão centradas nos pensamentos de teóricos da Geografia que 

estudam e pesquisam os anos iniciais, como Callai (2005), Lopes (2013) e Straforini 

(2008). Também temos como preocupação entender como estão organizados e 

regulamentados, do ponto de vista institucional, os anos iniciais - tendo em 

consideração leis, resoluções e diretrizes que respaldam essa fase de ensino - a fim de 

compreender os objetivos e o papel do professor. 

O relevo como conteúdo norteador começa a ser delimitado com base em 

Bertolini (2010), Casseti (1991, 2005), Oliveira (2010), Ascenção e Valadão (2013). 

Evidenciamos a importância de seu estudo, objetivando analisar a forma de interpretar e 

entender a estrutura expressa nas paisagens. Delimitamos a Rede Municipal de Ensino 

de Goiânia como foco da pesquisa para, assim, realizarmos um panorama da maneira 

como está organizada atualmente e como essa estrutura veio se edificando no decorrer 

dos anos.  

 

1.1 A GEOGRAFIA E OS ANOS INICIAIS: A LEITURA DE 

MUNDO PELA LEITURA DA PALAVRA 
 

Os anos iniciais, anteriormente denominados séries iniciais ou primeiras séries, 

com a mudança do Ensino Fundamental, passam de oito para nove anos. O sentido 

dessa mudança justifica-se para se adequar à proposta de incorporação de mais uma fase 

na escolarização. Mediante isso, os anos iniciais são os primeiros anos do processo de 

inserção da criança no ambiente escolar: do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I (6 a 

10 anos de idade). Essa denominação seguiu a orientação do Conselho Nacional de 

Educação, que em 03 de agosto de 2005, pela resolução nº 3, regularizou a ampliação 

do ensino fundamental para nove anos e também normatizou a substituição da expressão 

“séries iniciais” por “anos iniciais”. A seguir, no Quadro 01, observamos essa 

normatização. 
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Quadro 01: Organização do Ensino Fundamental para nove anos. 

Etapa de ensino Faixa etária prevista Duração 

Educação Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 
- 

Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de idade 
De 11 a 14 anos de idade 

9 anos 
5 anos 
4 anos 

Fonte: Conselho Nacional de Educação, resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005. 

Adaptado: ANTONIO, 2016. 

  

Juntamente a essa resolução, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1996, que esclarece qual é o profissional habilitado para atuar nos primeiros 

anos do ensino fundamental (anos iniciais). 

Já a lei nº 12.796, regulamentada em 04 de abril de 2013, altera a LDB de 1996 

no que tange à formação de professores. Com essas mudanças, reafirma-se e regula-se a 

formação e a atuação desses profissionais, de modo que se passa a exigir, no mínimo, a 

graduação no curso normal superior, conforme atesta a referida lei no seu artigo 62, em 

que os profissionais da educação devem ter “[...] nível superior, em curso de 

licenciatura, [...] admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em 

nível médio na modalidade normal” (BRASIL, 2013, artigo 62). Contudo, o decreto nº 

3.276, de 06 de dezembro de 1999, a nosso ver abre uma brecha, pois se posiciona no 

artigo três, parágrafo quatro que “A formação de professores para a atuação em campos 

específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura, podendo os habilitados 

atuar, no ensino da sua especialidade, em qualquer etapa da educação básica” (BRASIL, 

1999, art.3). O parágrafo frisa que os professores da educação de formação específica 

estão aptos a exercer sua função em qualquer fase da educação básica, assim se entende 

que são incluídos o Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio. No quadro 02, pode-se 

analisar a estrutura de organização do ensino fundamental I. 
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Quadro 02: Organização do Ensino Fundamental I. 

Anos 

Iniciais 
Idade 

Objetivo dos anos Iniciais (Resolução nº 

7, de 14 de dezembro de 2010) 

Carga Horária 

(Resolução nº 7, de 14 de 
dezembro de 2010) 

Formação dos 

professores (as) - 

Anos Iniciais 

1º ano 6 anos I – a alfabetização e o letramento 

800 horas 

200 dias letivos 

Pedagogia 

Magistério 
Normal Superior 

2º ano 7 anos 

II – o desenvolvimento das diversas 

formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a 

Literatura, a Música e demais artes, a 
Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia; 

Formação 

específica 

Educação Física, 

Artes 
Língua Estrangeira 

Moderna. 

3º ano 8 anos III – a continuidade da aprendizagem, 
tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os prejuízos 

que a repetência pode causar no Ensino 
Fundamental como um todo e, 

particularmente, na passagem do primeiro 
para o segundo ano de escolaridade e 

deste para o terceiro. 

Recomendação 

(Resolução nº 7, de 14 de 
dezembro de 2010) 

4º ano 9 anos Os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental 
como um bloco 

pedagógico ou um ciclo 

sequencial não passível 
de interrupção. 

5º ano 10 anos 

 

Fonte: Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. / Diretrizes curriculares nacionais da 

educação básica, 2013. Organização: ANTONIO, 2016. 

 

Brasil (2009) apresenta um documento que demonstra passo a passo o processo 

de implantação do ensino fundamental para nove anos, conforme o disposto na LDB, 

esclarecendo que se admite a atuação de professores com licenciatura específica 

somente em três áreas: 

 

O referido parecer orienta que os professores devem trabalhar de 

forma inter e multidisciplinar e que se admite portadores de curso de 

licenciatura específica apenas para Educação Física, Artes e Língua 

Estrangeira Moderna, quando o sistema de ensino ou a escola 

incluírem essa última em seu projeto político-pedagógico (BRASIL, 

2009, p.17). 

 

A partir do exposto, podemos questionar o porquê somente esses profissionais 

estejam aptos a trabalhar nos anos iniciais e qual a razão de se admitir professores 

especialistas somente nas disciplinas de Educação Física, Artes e Língua Estrangeira 

Moderna, diante do fato de que as diversas disciplinas que integram o currículo, como 

Geografia, Matemática, História e Ciências, também dispõem de particularidades que 

um professor de formação específica poderia contribuir. Gatti (2009) realizou uma 
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pesquisa tendo como intuito investigar os currículos de formação de professores em 

pedagogia.  Na análise da estrutura curricular dos cursos, a pesquisadora constatou que: 

 

[...] apenas 7,5% das disciplinas são destinadas aos conteúdos a serem 

ensinados nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, ao “o 

quê” ensinar. Esse dado torna evidente como os conteúdos específicos 

das disciplinas a serem ministradas em sala de aula não são objeto dos 

cursos de formação inicial do professor. (GATTI, 2009, p. 24) 

 

 

Neste contexto Gatti (2009) verifica que os conteúdos específicos são 

abordados de forma superficial. A autora argumenta que o profissional que tem uma 

formação ampla e não estabelece contato com as diferentes áreas do conhecimento 

específico que compõem o currículo, provavelmente não irá possibilitar uma prática 

interdisciplinar de maneira consistente. Lima (2007), Cruz e Batista Neto (2012) 

discordam, pois acreditam que esses profissionais são aptos a trabalhar os conteúdos de 

maneira interdisciplinar. A autora Gatti (2009) ainda argumenta que: 

 

 [...] a perspectiva interdisciplinar é complexa e requer 

aprofundamento disciplinar e lógico-conceitual para que a construção 

do diálogo interdisciplinar não se mostre casuístico e sem os nexos 

necessários para compreensão de um tema, um objeto, uma 

experiência, em sua transposição pedagógica (GATTI, 2009, p.37). 

 

A noção interdisciplinar abarca situações e dinamismos conceituais a respeito 

dos conhecimentos específicos (disciplinares), tendo em vista que muitas vezes os 

professores pedagogos, com uma formação não igualitária nos conteúdos que integram 

o currículo, não estão aptos e também não conseguem desenvolver essa perspectiva 

interdisciplinar. Pelo fato de que essa abordagem se resguarda na premissa da 

totalidade, o autor Thiesen (2008) pondera que para a ocorrência do processo 

interdisciplinar, tem-se a necessidade de que o docente se aproprie de uma visão 

totalizante do objeto de estudo, como atesta que: 

 

[...] o professor precisa tornar-se um profissional com visão integrada 

da realidade, compreender que um entendimento mais profundo de sua 

área de formação não é suficiente para dar conta de todo o processo de 

ensino. Ele precisa apropriar-se também das múltiplas relações 

conceituais que sua área de formação estabelece com as outras 

ciências (THIESEN, 2008, p.551). 
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Mediante o exposto, podemos refletir que o professor de uma formação 

específica não está apto a trabalhar de forma interdisciplinar, assim como um professor 

que não tem um conteúdo como foco central de sua formação. Por conseguinte, é 

perigoso afirmar que o professor pedagogo está apto a desenvolver o processo de ensino 

e aprendizagem de forma interdisciplinar, pois todos os diferentes níveis de formação de 

professores teriam essa barreira, já que entender todos os conteúdos dos conhecimentos 

curriculares de forma suficientemente aprofundada para desenvolver essa perspectiva 

interdisciplinar é complexo.  

Gatti (2009) ressalta, pela pesquisa citada anteriormente, que os conhecimentos 

disciplinares que apresentam maior fragilidade na descrição dos conteúdos apresentados 

nas ementas são os de Ciências, História e Geografia e demonstra a falta de formação 

necessária para se trabalhar com esses conhecimentos nos anos iniciais. Também é 

possível afirmar que a perspectiva interdisciplinar se torna mais longínqua de ser 

almejada, já que Gatti (2009) evidencia que alguns conhecimentos disciplinares têm 

mais destaque do que outros, de modo que isso distancia o futuro professor tanto de um 

conhecimento mais específico do conteúdo como de um modelo e de uma prática 

interdisciplinar. 

Neste contexto, saímos em defesa de um ensino de Geografia que esteja 

presente na formação dos professores de pedagogia de forma efetiva, já que são esses os 

habilitados e respaldados pela lei para atuarem nos anos iniciais, mas também 

defendemos a necessidade de reflexão sobre o papel do professor especialista em 

Geografia nesses primeiros anos de formação escolar. Essa defesa se respalda na 

importância que o conteúdo geográfico tem no processo de alfabetização da criança, 

contribuindo para a ampliação da leitura de mundo. Assim, nos respaldamos em Callai 

(2005) (2013); Straforini (2008) e Lopes (2013) para refletir sobre o papel da Geografia 

nessa fase de aprendizagem. 

Desta forma, podemos questionar quando e como se inicia o contato com os 

conhecimentos geográficos sistematizados das crianças. É importante ressaltar que 

pensando para além de uma disciplina formalizada, por meio de um currículo referência 

da educação formal, acreditamos que a Geografia já se faz presente no cotidiano da 

criança desde o seu nascimento, enquanto o primeiro contato da criança com o 

conhecimento geográfico sistematizado ocorre apenas nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  
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Desde que a criança nasce, os seus contatos com o mundo, seja por 

intermédio da mãe, seja pelo esforço da própria criança, buscam a 

conquista de um espaço. Um espaço que não é mais o ventre materno 

onde ela está protegida, mas um espaço amplo, cheio de desafios e 

variados obstáculos, e que, para ser conquistado, precisa ser conhecido 

e compreendido. E isso a criança vai fazendo, superando os desafios e 

ampliando cada vez mais a sua visão linear do mundo. Quer dizer, em 

termos absolutos, ela consegue ir avançando a sua capacidade de 

reconhecimento e de percepção. Ao caminhar, correr, brincar, ela está 

interagindo com um espaço que é social, está ampliando o seu mundo 

e reconhecendo a complexidade dele. (CALLAI, 2005, pg.232-233). 
 

A alfabetização geográfica se inicia juntamente com a escolarização da criança, 

a partir do contato com as primeiras noções do conhecimento geográfico. Acredita-se 

que essas noções se encontram presentes no espaço vivido e na leitura de mundo que o 

aluno faz de sua realidade, ocorrendo anteriormente ao contato com a geografia escolar. 

Concordamos com Freire (1989) e Callai (2005) que a leitura de mundo antecede a 

leitura da palavra, já que antes do contato com o conhecimento sistematizado pela 

ciência, as crianças vivenciam e criam os seus próprios saberes. Esses saberes são 

mediados pelo contexto familiar e pela curiosidade da criança ao tentar reconhecer o 

espaço que a circunda. 

Com a ampliação da leitura de mundo, a criança constrói um espaço de 

percepção própria e a materialização desse espaço se faz pelo contato que ela estabelece 

com os objetos e com o mundo do adulto que o compõe. A noção de espaço é 

constituída no meio social através da relação e vivência com o mundo exterior, no 

experimento de novas sensações.  Callai (2005, p.233) esclarece que a partir da “[...] 

noção de espaço construída socialmente [...] a criança vai ampliando e complexificando 

o seu espaço vivido concretamente”, podemos observar que a ampliação da noção de 

espaço vai agregando novos elementos a sua percepção, pelo exercício da curiosidade
2
. 

Lopes (2013) também corrobora esse entendimento, pois ele esclarece que a 

criança conhece o espaço por meio de seu corpo e descobre esse espaço através dos 

sentidos, assim, ela amplia sua percepção e complexifica suas relações sociais, pois: 

 

                                                 
2
 Todo conhecimento se produz a partir de uma curiosidade ou de uma pergunta. Na sua base, está sempre 

a resposta a uma pergunta, a uma curiosidade, a um desafio. Isso acontece desde o conhecimento 

científico, desenvolvido nas teses de mestrado e doutorado, até o conhecimento mais simples e 

espontâneo. A pergunta nem precisa estar formalizada, formulada, verbalizada ou escrita. Ela, muitas 

vezes, está implícita, não aparece. Mas a suposição é feita (Será que... Se... O que posso fazer... Como 

fazer?). Às vezes, fica só na imaginação. A curiosidade e o desafio provocam perguntas. Pode-se dizer 

que uma criança se desenvolve à medida que satisfaz as suas curiosidades e passa a fazer perguntas 

(MORAES, 1998, p. 01). 
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[...] inicialmente, a criança consegue apenas perceber o espaço através 

de seu próprio corpo em contato com objetos, utilizando os sentidos. 

Num primeiro momento, o seu espaço é de vivência: compõe-se dos 

lugares onde brinca, passeia e dos objetos que aí existem e que ela 

utiliza. (LOPES, 2013, p. 287) 
 

Isto posto, o primeiro contato que a criança tem com o espaço geográfico, como 

expõe Castrogiovanni (2008), é com o espaço vivido, após ela começar a se movimentar 

esse espaço passa a ser percebido, tendo a sua observação aliada a essa percepção.  Por 

último, a criança começa analisá-lo como espaço concebido e reconhece esse espaço e 

suas diferentes apropriações e constituições. Por conseguinte, os elementos que antes 

não eram entendidos começam a ter significados para a criança e ela transforma os 

elementos que estão somente no âmbito imaginário em visíveis, ou seja, em signos e 

conceitos. 

O espaço geográfico é o lugar da materialização das experiências da criança, que 

realiza sua prática espacial, pois é no cotidiano, no lugar e na paisagem que as coisas se 

materializam. Neste contexto, entender o espaço que está a sua volta se torna mais 

significativo, pois como referencia Callai (2005, p.237) “[...] ao ler o espaço, a criança 

estará lendo a sua própria história, representada concretamente pelo que resulta das 

formas sociais [...] pela vivência de seus antepassados e dos grupos com os quais 

convive”. O espaço geográfico é a concretização da realidade vivida e não 

experienciada, ele se torna o palco das relações sociais com os objetos e essas relações 

resultam na edificação do espaço geográfico. Por isso se expressa que os significados do 

espaço geográfico estão em cada um de nós, em todos os dias:  nas nossas 

movimentações cotidianas nos relacionamos com esse espaço,  construindo-o, 

modificando-o e  entendendo-o.  

As primeiras relações que a criança estabelece com o espaço geográfico 

constituirão um conjunto de noções as quais permitirão a análise e a interpretação dos 

significados que ela atribuirá aos elementos constituintes e pertencentes a esse espaço. 

Portanto, podemos analisar que são atribuídos ao espaço diferentes significados ao 

longo da vida da criança, pois conhecer os elementos que compõem esse espaço é uma 

experiência e se reconhecer como pertencente a esse espaço - como um sujeito 

construtor desse espaço permeado de histórias e contradições - é outro posicionamento, 

aquele que se passa da escala de observador e de um sujeito que vivencia, para um 

sujeito que interpreta o espaço e entende suas múltiplas relações. 
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Nesta perspectiva, para expandir as escalas de percepção
3
 e de visões de mundo 

das crianças e para entender o espaço não é necessário se restringir só a exemplos do 

seu lugar de vivência imediato, pois o que se almeja é a ampliação dessa visão de 

mundo.  Conclui-se que podemos acrescentar novos elementos para ampliar a 

perspectiva de mundo não isoladamente, mas estabelecendo conexões.  

Como acrescenta Straforini (2008, p.82), “[...] não há como conceber o mundo 

linearmente, estudando as partes: casa, rua, bairro, cidade, estado, país, continente 

separadamente para depois juntá-los, formando assim o mundo”. A visão de mundo e de 

espaço a ser construída pela criança tem que ser entendida e observada em sua 

totalidade, não pela soma de partes desconexas que não dialogam entre si. Callai 

pondera que o problema não é partir do lugar do aluno, da sua casa, da escola “[...] mas 

sim fragmentar os espaços que se sucedem e que passam a ser considerados 

isoladamente, como se tudo explicasse naquele e por aquele lugar mesmo” (CALLAI, 

2005, p. 230). Concordamos com a autora que o espaço é dado por diferentes fatores 

que dialogam em diferentes contextos e constituem a totalidade do mundo para a 

criança, de forma que fragmentá-lo é destituir o espaço de seu aspecto dinâmico. 

Em outras palavras, não há como entender o espaço como uma totalidade e 

fragmentá-lo. Moreira (2014), Straforini (2008) e Callai (2005) abordam essa questão 

com muita clareza ao evidenciar uma visão setorial da Geografia, que faz desta, muitas 

vezes, como afirma Moreira (2014), uma junção de cacos. Essa junção colabora para o 

entendimento do espaço em partes desconexas, que não expressam a sua totalidade. 

Straforini (2008) argumenta que a expressão da totalidade do espaço geográfico seria a 

realidade: 

 
Se a fragmentação não proporciona a explicação do espaço, podemos 

dizer que o espaço nada mais é que a totalidade, ou seja, são 

sinônimos. [...] A totalidade está sempre se refazendo, está sempre em 

movimento. Ela é sempre um instante, ou seja, a realidade 

(STRAFORINI, 2008, p.83). 
 

Neste contexto, o espaço como sinônimo de totalidade proporciona compreender 

e analisar as marcas inscritas no lugar, entendendo-se a complexidade da realidade em 

movimento e, na Geografia escolar, a paisagem auxilia no entendimento da totalidade 

em diferentes momentos e movimentos.  Moreira (2014) expõe que na Geografia 

                                                 
3
 Percepção (lat. perceptio) Ato de perceber, ação de formar mentalmente representações sobre objetos 

externos a partir dos dados sensoriais. (JAPIASSÚ, MARCONDES, 2001, p. 149). 
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escolar a paisagem e o espaço são importantes, pois acredita que “[...] sem a paisagem 

não se pode explicar o mundo como uma integralidade” (p.154). O autor, nesse trecho, 

procura demonstrar que todos os elementos constituintes do espaço se encontram 

materializados na paisagem, representados no tempo e no espaço. 

A paisagem, como instrumento de trabalho do professor na Geografia Escolar, 

colabora para a interpretação e significação dos diferentes espaços pela criança. Essa 

categoria de análise é reveladora, pois guarda objetos e significados que mostram e 

contam histórias passadas e presentes do espaço geográfico.  

Ler e interpretar os significados da paisagem na alfabetização com as crianças 

possibilita trabalhar “[...] a capacidade de ler o espaço, com o saber ler a aparência das 

paisagens e desenvolver a capacidade de ler os significados que elas expressam [...]” 

(CALLAI, 2005, p. 234). A análise da paisagem proporciona a possibilidade de 

construir na criança um raciocínio espacial, para que na alfabetização, ao observar a 

paisagem no contexto da vida cotidiana, aprenda a analisar o contexto dos elementos 

constituintes desse espaço e suas relações materializadas na paisagem para que se veja 

como participante dessa dinâmica. Cavalcanti (2006, p.34) argumenta que: 

 
[...] as práticas sociais cotidianas têm uma dimensão espacial. Os 

alunos que estudam essa disciplina já possuem conhecimentos nessa 

área oriundos de sua relação direta e cotidiana com o espaço vivido. 

[...] ajudar os alunos a analisarem esses conhecimentos, a 

desenvolverem modos do pensamento geográfico, a internalizarem 

métodos procedimentos, de captar a realidade vivida e “apresentada” 

pela geografia escolar, tendo consciência de sua espacialidade. Esse 

modo de pensar geográfico é importante para a realização de práticas 

sociais variadas, já que essas práticas são sempre práticas 

socioespaciais. 
 
 

Destarte ressaltamos que o objetivo da geografia escolar como uma construção 

particular do cotidiano escolar nos anos iniciais é iniciar a alfabetização geográfica a 

fim de contribuir com a ampliação da leitura de mundo e com a construção do 

raciocínio espacial.  Alfabetizar é, para Soares (2004, p. 16), “[...] entendida como 

processo de aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico [...]”. 

 Assim, inicia-se nessa fase o entendimento do mundo por meio da 

aprendizagem do sujeito, da compreensão das letras, da escrita e da leitura.  

Na Geografia escolar, os conteúdos geográficos podem colaborar com a 

construção da escrita e da leitura da palavra. Nesse sentido, a aquisição dessas 

habilidades possibilita a ampliação da leitura de mundo da criança e, como ressaltado 
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anteriormente, a leitura do mundo começa antes da escolarização. Com essa leitura, a 

criança passa a interpretar o mundo tendo a palavra como elo revelador da realidade 

vivenciada e experienciada.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) se posicionam 

abordando que o contato com as disciplinas específicas nos anos iniciais possibilita “[...] 

descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes 

oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo 

(BRASIL, 2013, p.121)”. Consequentemente se reconhece que o contato com os 

diferentes campos do conhecimento, como a Geografia, proporciona expandir as 

perspectivas de mundo e a abrangência de conhecimentos, do mesmo modo que as 

habilidades de leitura e escrita ganham maior significado, pois fazem parte de um 

contexto em que as crianças se reconhecem por meio do processo de ensino e 

aprendizagem. 

A Figura 02 tem como objetivo abordar os elementos da alfabetização 

geográfica, expressando como a criança traz de sua vida cotidiana conhecimentos que, 

ao serem mobilizados pelo professor na sala de aula, podem contribuir com a ampliação 

da leitura de mundo e, assim, com a alfabetização geográfica. 

Figura 02: Elementos da alfabetização geográfica e os anos iniciais. 

 

Fonte: CALLAI (2005); STRAFORINI (2008); LOPES (2013). Elaboração: ANTONIO, 2016. 
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A alfabetização geográfica transcende a aquisição de um sistema de escrita e 

linguagem, pois proporciona conhecer e interpretar o mundo tendo os símbolos e os 

signos aliados à formação de cidadãos com a realidade que vivenciam. 

A Geografia escolar, no início da escolarização, possibilita mostrar o mundo à 

criança por meio da palavra. Nesse processo de alfabetização, autores como Pereira 

(1995), Castrogiovanni (2008) e Callai (2005, 2013) concordam que os primeiros anos 

devem e podem estar voltados para se construir as noções acerca da Geografia e do 

espaço geográfico. Defendemos a presença da Geografia como componente curricular 

nos Anos Iniciais, tendo em vista que por meio de seus conteúdos tem-se a oportunidade 

de mostrar diferentes perspectivas de mundo, de lugar, de paisagem e das coisas com 

que as crianças se relacionam cotidianamente. 

Na Geografia escolar, o ensino deve estar voltado para a ampliação do 

conhecimento de mundo, de um espaço geográfico total. Pereira (1995) expõe que “[...] 

é possível afirmar que a missão, quase sagrada, da geografia no ensino é a de alfabetizar 

o aluno na leitura do espaço geográfico, em suas diversas escalas e configurações” 

(PEREIRA, 1995, p. 151). Nesse contexto, refletimos que a Geografia escolar colabora 

com a formação de alunos criativos, indagadores e curiosos, que podem iniciar as 

primeiras noções para entender que o espaço geográfico é repleto de dinamismo e de 

contradições e para que possam compreender a realidade na qual estão inseridos. Assim, 

a criança traz de sua vida cotidiana conhecimentos que contribuem para a construção 

dos saberes geográficos em sala de aula de forma crítica e consciente, pois o conteúdo 

contém significados já materializados na sua realidade. 

Os Anos Iniciais se constituem como espaço de aprendizagem de conhecimentos 

que acompanharam - e acompanharão - o aluno durante a vida, os quais são o alicerce 

para o entendimento de mundo e a contribuição para a formação e atuação cidadã dos 

discentes. O papel da Geografia nesses primeiros anos é aproximar a Geografia Escolar 

à vida cotidiana.  

Sugerimos, nessa pesquisa, o relevo como um elemento espacial presente no 

cotidiano, que pode possibilitar a compreensão do espaço como um conjunto 

indissociável, onde diferentes componentes se conjugam e formam diferentes 

espacialidades. No próximo tópico, nos debruçaremos sobre essa reflexão, discutindo 

como a leitura de mundo e como a leitura da paisagem contribuem para a construção 

dos conhecimentos geográficos. 
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1.2 A LEITURA DE MUNDO PELO RELEVO E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES: O ESTUDO DAS FORMAS 

 
A abordagem dos conteúdos físicos no ensino de Geografia, na educação básica 

e superior, vem se tornado preocupação de pesquisadores, pois existe um interesse 

preexistente da sociedade em entender a gênese e os processos que regem esses 

fenômenos naturais, bem como as interferências humanas sobre os mesmos. 

Alguns pesquisadores no ensino de Geografia, como Souza (2009); Oliveira 

(2010); Ascenção (2009) e Morais (2011), nos últimos anos, reforçam com suas 

investigações uma linha de estudos, pesquisas e reflexões voltadas para o entendimento 

dos diferentes componentes físicos geográficos
4
 constituintes do espaço. Dentro dessas 

investigações os referidos autores formularam terminologias que têm como intuito 

explicar esses constituintes dentro de uma visão espacializada, buscando entender a 

relação natureza e sociedade. 

O estado da arte das dissertações e teses que versam sobre o componente físico 

geográfico “relevo” no ensino de Geografia buscou trabalhos defendidos em programas 

de pós-graduação em Geografia, em todas as regiões do Brasil. Observamos o resultado 

desse levantamento na Tabela 01. 

 

Tabela 01: Estado da Arte das dissertações e teses defendidas sobre relevo no ensino de 

Geografia 2005-2015. 

REGIÕES INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 
Nº de 

Ins. 
MODALIDADE 

Centro-Oeste 

UFG-GYN; UFG – CAJ; UFMT-Cuiabá; UFMT-

Rondonópolis; UFMS-Aquidauana; UFMS-Três 

Lagoas; UFGD; UNB; UNEMAT. 
9 

Dissertações 0 

Teses 0 

Nordeste 
FUFSE; UECE; UEMA; UFPB; UFPE; UFPI; 

UVA; UFRN-NATAL. 
 

8 

Dissertações 0 

Teses 0 

Norte 
UFPA; UFRR; UFT-PORTO NACIONAL; 

UNIR. 
 

4 

Dissertações 0 

Teses 0 

Sul 

FURG; UEL; UEM; UEPG; UFPEL; UFPR; 

UFRGS; UFSC; UFSM; UNICENTRO-PR; 

UNIOESTE-PR. 
11 

Dissertações 0 

Teses 0 

Sudeste 

USP-GH; USP-GF; UNESP-PP; UNESP-RC; 

UNESP-SP; UFMG; UFSJ; UFJF; UFRJ; 

UFRRJ; UFU; UFU-Ituiutaba; UNICAMP; 

UNIMONTES. 

14 

 

Dissertação 

 

2  

Teses 4 

Fonte: NUCEF (2015). Organização: ANTONIO, 2017. 

                                                 
4
 Os componentes físico-naturais são: relevo, rocha, solo, vegetação, clima. São físicos em sua origem, 

estrutura e funcionamento, mas estabelecem relação direta com a sociedade. 
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O levantamento feito pelo Núcleo de Estudo sobre Currículo, Ensino e 

Formação de Professores de Geografia
5
 (NUCEF) teve como fonte de dados a relação 

de dissertações e/ou teses disponível nos sites dos programas de pós-graduação em 

geografia, bibliotecas digitais e/ou Plataforma Sucupira (Capes).  Consideramos 46 

programas de pós-graduação stricto sensu, em um intervalo de tempo de dez anos, entre 

2005 e 2015.  

Nessa síntese, podemos chegar a uma consideração inicial: as pesquisas que 

versam sobre o tema “relevo” e sua relação com o ensino de Geografia são recentes. 

Encontramos, no total das quarenta e seis instituições analisadas, duas dissertações e 

quatro teses de doutorado que trabalham com o relevo enquanto tema/conteúdo na 

educação superior e/ou na educação básica e constatamos que as instituições onde são 

realizadas essas pesquisas estão na Região Sudeste. 

 Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) encontramos quatro 

trabalhos, o mais “antigo” é do ano de 2005 e a autora Eliane Ferreira Campos Vieira 

propõe em sua dissertação entender o papel do bloco diagrama na representação do 

relevo na educação básica. Na mesma instituição temos a dissertação de William Zanete 

Bertolini, do ano de 2010, essa pesquisa traz as possibilidades didáticas de abordagem 

do relevo na educação básica de forma significativa, entendendo que existem “formas 

dentro de formas”. No ano anterior temos a tese da professora Carla Juscélia de Oliveira 

Souza, a qual se debruça sobre o ensino superior investigando as dificuldades e os 

obstáculos que os alunos de graduação encontram no processo de aprendizagem da 

geomorfologia. Outra tese da mesma instituição é de Valéria de Oliveira Roque 

Ascenção, também no ano de 2009, com o trabalho que versa sobre os conhecimentos 

docentes e a abordagem que os professores da educação básica fazem sobre o relevo. O 

programa de pós-graduação em Geografia da UFMG pode ser considerado um núcleo 

de preocupação com os estudos sobre o relevo no ensino, tanto na geografia escolar 

como na geografia acadêmica. 

  Na Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Presidente Prudente, 

encontramos uma única tese, da pesquisadora Adriana Olivia Sposito Alves Oliveira, 

que visou entender o modo como se organiza o ensino de geomorfologia na educação 

superior em relação às bases teóricas metodológicas que estruturam as disciplinas.  

                                                 
5
 Não consideramos todas as instituições pesquisadas, pelo NUCEF, nem mesmo o intervalo temporal. 
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 Outro trabalho encontrado foi da Universidade de São Paulo (USP), da 

pesquisadora Eliana Marta Barbosa de Morais, que teve como intuito entender a 

presença das temáticas “relevo”, “rocha” e “solo” na geografia escolar, relacionando a 

formação inicial dos professores da educação básica com os conhecimentos didáticos e 

pedagógicos do conteúdo. 

Traçando um paralelo, as pesquisas demonstram o relevo como peça 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem de Geografia, tanto na formação de 

professores da universidade como na educação básica, com a formação cidadã crítica 

dos alunos sobre a realidade e a importância do relevo estar presente na prática docente 

por meio de uma formação inicial significativa.  As pesquisas evidenciam o relevo 

contextualizado no espaço geográfico, dentro de uma perspectiva em que os 

componentes físico-naturais estão presentes no cotidiano das pessoas e formam um 

quebra-cabeça para se entender o espaço geográfico como uma totalidade. 

Nesse panorama das pesquisas sobre o relevo e sobre o ensino de Geografia 

encontramos poucos trabalhos que dialogam sobre essa temática, apesar de ser uma das 

mais presentes nos livros didáticos de Geografia e ser um conteúdo curricular comum 

na educação básica. 

 O relevo como um elemento constituinte do espaço se caracteriza, conforme 

Casseti (1991), por ser um produto de diferentes forças que interagem umas com as 

outras e resultam em feições expressas na paisagem. Dessas forças algumas se 

perpetuam, outras desaparecem, mas deixam vestígios. Estas podem ser explicadas na 

perspectiva “tempo longo” e “tempo curto”, e também representam o local de 

materialização das relações sociais.  

 

[...] o relevo se constitui em produto do antagonismo das forças 

endógenas (forças tectogenéticas) e exógenas (mecanismos 

morfodinâmicos), registrado ao longo do tempo geológico, e 

responsável pelo equilíbrio ecológico. É, portanto, através do jogo dos 

referidos componentes que se estruturam o solo e sua cobertura 

vegetal, os quais, associados às riquezas minerais, constituem a maior 

parte dos recursos minerais, constituem a maior parte responsáveis 

pela materialização da produção (CASSETI, 1991, p.7).  

 

 Entender o relevo como resultado de processos morfogenéticos e 

morfodinâmicos é analisar a paisagem não só em sua fisionomia, mas buscar entender a 

constituição de sua estrutura, já que o relevo é produto de diferentes forças que 

coexistem em tempos diferentes. As formas de hoje são resultados de tempos díspares 
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(tempo geológico e tempo histórico). Algumas feições do modelado que vemos são 

recentes e produzidas pelos diferentes agentes de esculturação atuantes sobre a litologia, 

mas também temos formas antigas que, com uma litologia mais resistente ou submetida 

a características de intemperismo diferentes, se transformam ou se perpetuam na 

paisagem. 

 Podemos entender o tempo longo (tempo geológico) ligado à morfogênese, à 

origem do relevo, de sua estrutura, composição, disposição e feição. O tempo curto 

refere-se à morfodinâmica (tempo histórico). Casseti (2005, p. 18) observa que os 

estudos associados à morfodinâmica se debruçam sobre a “[...] situação do relevo atual 

[...] resultantes da consonância entre os fatores intrínsecos, ou seja, inerentes ao próprio 

relevo, e os fatores extrínsecos, dando ênfase ao uso e ocupação do modelado enquanto 

interface das forças antagônicas”. Analisar as forças que atuam é reconstituir a origem 

do planeta Terra, no tempo atual, de forma que temos a apropriação do relevo mais 

marcante na atualidade. 

 O relevo, em sua forma atual, é resultado e produto do tempo e do espaço, já que 

está sendo modificado desde sua origem. Nesse contexto, a relação de forças contrárias 

(CASSETI, 2005) resulta na sua estruturação, de modo que fluxos de energia e matéria 

de maneiras diferentes atuam na constituição da paisagem.  Essa variação de formas nas 

superfícies ocorre devido ao fato de elas serem esculpidas e remontadas constantemente. 

Juntamente a essas forças de edificação e modelagem do relevo, se inserem em um 

determinado período as ações sociais sobre o processo de modificação do relevo e, 

consequentemente, da paisagem. 

 Nesse contexto, faz-se importante entender que os agentes internos e externos - 

os primeiros são controlados pela morfogênese e os segundos pela morfodinâmica - são 

responsáveis pela estrutura e forma do relevo e não são compreendidos isoladamente. 

Oliveira (2010, p. 30) explicita que “[...] é importante destacar que, para cada tipo, 

exerce ora uma influência diferenciada na morfoestrutura e morfoescultura terrestre”.  

 Percebe-se que temos diferentes processos atuantes na estrutura e na forma, por 

isso o relevo é um produto em que coexistem “formas dentro de formas” (BERTOLINI 

e CARVALHO, 2010). Evidencia-se que na paisagem coincidem macroformas, 

mesoformas e microformas do relevo. 

 Trabalhar com a escala do vivido não significa excluir a compreensão do tempo 

geológico, mas ter o cotidiano como referência, poder estabelecer uma relação com 

outras realidades e dar significado ao conteúdo. Ter o cotidiano do aluno como foco de 
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estudo é evidenciar para a criança que as intervenções humanas no espaço resultam em 

mudanças derivadas da apropriação do relevo (CASSETI, 2005). Desse modo, isso 

permite a observação das ações da sociedade de forma imediata na paisagem. Bertolini 

(2010) afirma que o professor tem que ter clareza de sua intencionalidade ao trazer para 

a sala de aula a perspectiva do relevo dentro da escala espacial e temporal, e de como 

essas formas se modificam nesse trânsito escalar, ao tratar da aplicação da escala no 

ensino dos conteúdos do relevo: 

 

[...] à aplicação da escala no ensino do relevo, é preciso apontar aos 

alunos como as formas do relevo mudam com a mudança da escala de 

representação. Na realidade perceptível o relevo é um continuum. 

Entretanto, na lógica do pensamento científico, formas diferentes, de 

tamanhos diferentes, são isoladas e hierarquizadas conceitualmente 

como recurso facilitador da construção do conhecimento. Dessa 

maneira, existem formas menores contidas em formas maiores que, 

sob o artifício da escala aparecem fora dessa lógica de conjunto 

(fragmentadas) em virtude da visibilidade que lhes é conferida através 

desse recorte permitido pela lógica escalar. (BERTOLINI, 2010, p.42) 
 

 O referido autor expõe que essa visão de classificação escalar possibilita ver as 

“formas dentro das formas”, as quais fornecem significados ao estudo do relevo, o que 

proporciona analisá-lo como um “continuum” onde existem diversas formas que 

coexistem no mesmo espaço. Mediante essa afirmação de formas dentro de formas, é 

proporcionado o entendimento de que estamos no relevo, que nossas relações cotidianas 

ocorrem nessas formas modificadas e que contribuímos com essas alterações. 

 A paisagem que engloba “formas dentro de formas” abarca diferentes unidades. 

Bartolini salienta que “[...] as unidades de relevo, quando empregadas na acepção macro 

escalar, referem-se aos planaltos, planícies e depressões”. (BERTOLINI, 2010, p. 35).  

E dentro das formas temos três níveis de identificação do relevo, a primeira: as 

macroformas, que estão registradas na paisagem, como Bertolini pontuou, pelos 

planaltos, planícies e depressões e muitas vezes são mais difíceis de serem identificadas 

devido a sua dimensão espacial (escala regional), mas podem ser analisadas por meio de 

mapas e imagens de satélite. Na segunda classificação temos a mesoforma, formada 

pela vertente, o vale e o topo e pode ser encontrada em todas as unidades.  Nela é 

possível identificar alguns processos, como voçorocamentos, que ocorrem no tempo 

atual, e ter uma visão integrada das formas do relevo (ASCENÇÃO, 2009). Já as 

microformas são os sulcos e as ravinas.  Essas formas associadas ao uso e à ocupação 

humana do relevo têm como principais fatores de sua formação os solos, as 
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características climáticas, litológicas, hidrológicas do local onde ocorrem e representam 

os processos no tempo atual. Todas essas formas estão representadas na paisagem em 

diferentes escalas e combinações. 

 A visão escalar espacial e temporal proporciona entender o espaço geográfico 

em sua complexidade e apresenta flexibilidade do processo de ensino.  Assim, podemos 

explorar os eventos recentes correlacionados à vida cotidiana das crianças e os eventos 

mais antigos, variando de escala espacial. Ambas as escalas possibilitam entender o 

relevo de maneiras diferentes. 

 Em busca de uma abordagem significativa para os estudos do relevo e dos 

diferentes componentes da paisagem, Morais (2013), Roque e Valadão (2013) 

concordam que a escala do vivido tem maior significado e representação para o ensino 

de Geografia na educação básica ao adotar os fatos e fenômenos presentes na vida dos 

alunos.  Os autores têm a vertente como referência para se entender o relevo e 

consideram que a vertente apresenta processos visíveis e de forte presença na vida 

cotidiana, pois quando se toma grandes dimensões, como analisam Roque e Valadão 

(2013, p.56), “[...] exige-se um longo deslocamento temporal para a compreensão de 

seus processos constituintes [...] essas macroformas dizem respeito a formas de relevo 

não prontamente visíveis na paisagem”.  

 A escala espacial da mesoforma que tem a vertente, o vale e o topo analisados 

em sua unicidade possibilita abordar o tempo na formação do relevo e seus agentes, 

demonstrando a dinamicidade do processo. Trata-se da tentativa de um ensino de 

Geografia que não fragmente o todo, pois acreditamos que a criança chega à escola com 

uma visão integrada das coisas do mundo e o sistema educacional com suas disciplinas 

dilui esses conhecimentos em áreas sistematizadas - é o entendimento de que o todo é 

capaz de explicar as “partes”. 

 A escolha desse exemplo justifica-se porque essas três formas do relevo 

possibilitam que as crianças observem a existência de formas dentro de formas e que 

elas formam uma totalidade espacial tanto na mesoforma escolhida como na 

macroforma, mas geralmente essa visualização pelas crianças se torna mais distante.  

   Além disso, essa escala possibilita a visualização de processos e formas que 

ocorrem no espaço de vivência das crianças, considerando-se uma escala temporal de 

menor visualização. Compreendemos que cada escala possibilitará uma maneira de 

olhar e analisar as formas do relevo, que como elemento integrador da paisagem revela 
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fatos e significados, já que por meio da escala de sua análise é possível obter uma 

representação do fenômeno de diferentes formas. 

Figura 03: “Formas dentro de formas”, relevo e a visão de totalidade do espaço geográfico. 

 

Fonte: BERTOLINI, 2010. Elaboração: ANTONIO, 2016. 

  

 A paisagem, por ser a herança de diferentes processos atuantes sobre o espaço 

geográfico, contribui para a visualização de diferentes formas da superfície terrestre, 

considerando-se que proporciona a visão de totalidade.  Portanto, o relevo como um dos 

elementos constituintes do espaço é representado na paisagem, ele não surgiu de forma 

isolada e sua alteração não ocorre sem a interferência dos demais elementos espaciais. A 

vertente “topo” e “vale” é exemplo de uma escala presente na vida cotidiana dos alunos 

que, correlacionada ao tempo e ao espaço, pode demonstrar as diferentes apropriações e 

funcionalizações do relevo na cidade. 

 Assim, é notório que existe uma relação entre os elementos espaciais e isso faz 

com que o relevo faça parte da paisagem, tendo em vista que esta categoria consegue 

demonstrar a dinâmica que ocorre no relevo, pois ao olhar a paisagem identificam-se os 

diversos elementos que a constituem. Conforme demonstra Ab’Saber (2003, p. 09), 

“[...] as paisagens têm sempre o caráter de heranças de processos de atuação antiga, 

remodelados e modificados por processo de atuação recente”. Assim, na paisagem se 
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materializam fisionomias geradas por diferentes combinações cujas histórias registradas 

na estrutura interna e superficial ficam marcadas no tempo e no espaço.  Callai (2013, 

p.41) salienta que “[...] a paisagem de hoje não é mais a de ontem e nem será a de 

amanhã. Só é congelada no momento em que é observada, pois é sempre dinâmica, pois 

é resultado da dinâmica da vida”. Em outras palavras, a paisagem é onde se encontram 

todos os elementos físicos e sociais que constituem o espaço de forma harmônica.  

Trata-se de uma visão da totalidade. Concordamos com a autora ao revelar a paisagem 

como dinâmica da vida e do mesmo modo podemos considerar os processos que 

ocorrem no relevo, os quais são resultados do passado e do presente.  

 O relevo guarda destaque por ser um aspecto da paisagem identificado pela 

visão, o que proporciona à criança conhecer e descobrir o mundo e os mistérios que o 

envolvem. Assim, o relevo na educação básica pode ser entendido como formas que 

guardam fatos geográficos registrados na paisagem e, dessa maneira, pode contribuir 

para a ampliação da leitura de mundo das crianças. 

 Diariamente, ao exercemos nossas atividades pelo espaço geográfico, nos 

esquecemos que ele guarda elementos representantes da história evolutiva do planeta 

terra em sua estrutura. O relevo é um registro - uma das marcas da atuação dos 

processos endógenos e exógenos que contribuíram para a sua atual configuração - o 

qual nos apropriamos e modificamos por meio das relações cotidianas. 

 As crianças, ao se relacionarem com o espaço geográfico, vão descobrindo-o e 

ao mesmo tempo se apropriando dele. Neste processo, a visão é um dos primeiros 

órgãos dos sentidos utilizados e, por meio dela, a criança desenvolve a capacidade de 

observar as paisagens presentes no seu cotidiano. A descoberta das formas, das cores e 

dos movimentos presentes na paisagem desperta na criança a curiosidade de buscar 

entender como as formas surgiram.  

 Neste contexto, compreender o relevo na escala temporal e espacial é importante 

pois possibilita, no processo de ensino, transitar entre acontecimentos cotidianos e sua 

relação com o relevo. Ter a escala do vivido como representação nos anos iniciais é 

abordar o relevo como palco de nossas movimentações cotidianas e saber que essas 

formas modeladas no tempo e no espaço guardam significados, os quais podem 

expressar fatos e fenômenos que contribuem para o entendimento do relevo como 

produto de diferentes forças. 

 O relevo é a materialização de diferentes processos no tempo e no espaço. 

Registrado na paisagem constitui-se o palco onde se desenrolam as relações cotidianas e 
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faz parte da natureza da criança, pois ela estabelece a interação sem mesmo o 

reconhecer como relevo. Conhecer a ladeira da rua e a curiosidade de subir a “serra” 

para ver como é a cidade lá do alto são interesses que fazem parte do imaginário das 

crianças, que muitas vezes buscam descobrir os mistérios do mundo que a cercam. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ANOS INICIAIS NA 

RME-Goiânia 
 

Os ciclos de desenvolvimento humano
6
 surgem com a intencionalidade de ser 

uma forma de organizar a educação básica. Arroyo (1999) esclarece sobre esse modelo 

de ciclo em relação às temporalidades humanas, a escola determina seu contexto de 

aprendizagem de acordo com os contextos dos alunos, isto é, esses sujeitos e suas 

vivências estão no centro desse processo. Mainardes e Stremel (2012) pontuam que na 

metade da década de 1990, algumas escolas já haviam instituído a incorporação de 

crianças com seis anos no primeiro ciclo dos Anos Iniciais. Mas os ciclos de 

aprendizagem ganham destaque no cenário educacional a partir de 1980, como esclarece 

Alavarse (2009), com o ciclo básico que abarcava as duas primeiras séries, através do 

entendimento de se tratar de um processo contínuo de aprendizagem. 

O Conselho Nacional de Educação nº 4/2008 justifica a importância da 

implementação dos ciclos nos três primeiros anos do ensino fundamental e ressalta que 

eles devem ser desenvolvidos numa perspectiva processual. Entendendo que esses 

primeiros anos do processo de ensino e aprendizagem constituem um bloco único, a 

avaliação como o processo de ensino deve pautar sua visão sobre o processo e o modo 

como vem se edificando de forma a eliminar a reprovação, por isso devem ser 

repensadas diversas práticas do cotidiano escolar. Mainardes e Stremel (2012, p. 5) 

pontuam que essa transição de um sistema seriado para ciclos é complexa, “[...] uma vez 

que traz implicações para o currículo, a avaliação, as metodologias, a organização e 

gestão da escola”. Podemos apontar que essa mudança provoca alteração tanto 

                                                 
6
 [...] ciclo não é um amontoado ou conglomerado de séries, nem uma simples receita para facilitar o 

fluxo escolar [...] não é uma seqüência de ritmos de aprendizagem. É mais do que isso. É uma procura, 

nada fácil, de organizar o trabalho, os tempos e espaços, os saberes, as experiências de socialização da 

maneira mais respeitosa para com as temporalidades do desenvolvimento humano. Desenvolver os 

educandos na especificidade de seus tempos-ciclos, da infância, da adolescência, da juventude ou da vida 

adulta (ARROYO, 1999, p. 158). 
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pedagógica como estrutural do espaço escolar, visto que acarreta reflexões sobre como 

o processo de ensino e aprendizagem deve se organizar. 

O discurso que perpassa a organização da escola em ciclos está centrado em 

reorganizar o tempo e o espaço da formação voltada para o desenvolvimento humano do 

aluno. Essa abordagem gera alguns debates, Arroyo (1999), tendo a LDB (1996) como 

base para compreender os ciclos, pondera que apesar de todas as ambigüidades que a 

cercam, essa proposta trás algo a mais para o projeto de educação básica e esse a mais é 

poder “[...] organizar a escola, os conteúdos, os tempos e espaços, os rituais de 

avaliação, a organização do trabalho dos mestres e educandos para darem conta dos 

tempos, dos ciclos de desenvolvimento dos educandos” (ARROYO, 1999, p. 160). 

Assim, o referido autor afirma que essa proposta faz com que os professores reflitam 

sobre o papel e a função da educação na vida dos sujeitos e, ao mesmo tempo, os faz 

refletir sobre o planejamento na ação pedagógica do professor, pois considera o sujeito 

historicamente situado no processo de ensino e aprendizagem. 

 Os ciclos de desenvolvimento humano, com sua lógica de diminuição do 

fracasso escolar, como apontam Alavarse (2009), Mainardes e Stremel (2012), têm 

aspectos positivos no processo de ensino e aprendizagem. Esses autores o consideram 

uma medida viável e concordam que a organização do processo de ensino e 

aprendizagem, baseado em ciclos, contribui para diminuir a evasão escolar, bem como 

com a democratização da escola pública.  

 Mainardes e Stremel (2012) salientam que essa mudança é positiva, pois passa-

se a compreender o processo de ensino e aprendizagem de forma processual, tal como 

“[...] a construção de um sistema educacional inclusivo e democrático pressupõe a 

implementação de políticas que visem à superação de práticas que, historicamente, têm 

levado à exclusão de alunos do processo de escolarização” (p.7). Os autores pontuam 

que essas questões, como inclusão e democratização, são necessárias e que devem ser 

pontos de reflexão, porém isso pode mascarar outras discussões a exemplo as questões 

pedagógicas e as políticas educacionais. 

 De acordo com as assertivas dos autores, concordamos que os ciclos de 

aprendizagem concedem avanços ao processo de ensino e aprendizagem, mas desde que 

seja entendida a intencionalidade da implementação, que haja um currículo sólido, bem 

como medidas de avaliação que sejam condizentes com a realidade dos sujeitos e um 

debate amplo sobre gestão escolar para os professores. 



48 

 

 Tendo esse cenário como palco, as discussões sobre os anos iniciais 

caracterizam-se por serem os primeiros anos do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental I, a fase inicial da escolarização, que se realiza por meio do contato 

de disciplinas institucionalizadas e formalizadas por um currículo. Esse momento se 

constitui como primordial para o início da ampliação da leitura de mundo das crianças. 

 

Quadro 03: Organização da Rede de Ensino Municipal de Goiânia do Ensino 

Fundamental I e II em ciclos. 

 

Fonte: Diretrizes curriculares para a educação fundamental da infância e da adolescência, 2009. 

Organização: ANTONIO, 2016. 

 

 O sistema de ensino municipal de Goiânia iniciou o processo de implantação dos 

ciclos em 1985, a partir da efetivação de um bloco único de alfabetização, conforme 

documento Diretrizes curriculares para a educação fundamental da infância e da 

adolescência, (GOIÂNIA, 2009).  No atual momento, o sistema de ensino da rede de 

ensino municipal de Goiânia está organizado em três ciclos. Esse modelo foi implantado 

na transição de 1997 para 1998, com a discussão de um novo projeto para os alunos 

com defasagem de aprendizagem. Naquele projeto, o sistema de ciclos estava 

organizado em quatro ciclos de dois anos cada, constituindo a primeira fase de 

implementação, que se seguiu de mais quatro anos para chegar ao modelo atual.  

 Do final dos anos 1990 para os anos atuais, o currículo municipal de Goiânia, 

baseado no sistema de ciclos, passou por algumas mudanças orientadas pelas políticas 

educacionais em curso (LDB), de lá para cá o sistema de ciclos passou por quatro fases 

(como demonstra a figura 04) até o ano de 2005, quando houve a última movimentação 

em torno da construção das bases do currículo municipal. 

 

Ciclos 
de Formação 

Ensino Fundamental I Anos Iniciais 1º ao 5º ano 
Ensino Fundamental II 

6º ao 9º ano 

Ciclo I - 

Infância 
6 a 8 anos 

Ciclo II – Pré-

adolescência 
9 a 11 anos 

Ciclo III - Adolescência 
12 a 14 anos 
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Figura 04: Fases de implementação dos ciclos na Rede Municipal de Ensino de Goiânia 1997-

2005. 

 

 Fonte: Diretrizes curriculares para a educação fundamental da infância e da adolescência, 2009. 

Org.: ANTONIO, Emmanuele Rodrigues (2016). 

  

 Baseado em outras experiências de Redes Municipais de Ensino, como pontua a 

diretriz municipal de Goiânia, esse sistema considerou os modelos de Porto Alegre, 

Belo Horizonte e Brasília. Essa segunda fase se caracterizou por um momento de 

reestruturação, passando de quatro para três ciclos com a duração de três anos. Nessa 

etapa houve a formação “[...] de um coletivo de professores para atuar no ciclo II, 

composto por professores-referência (pedagogos) e professores de área” (GOIÂNIA, 

2009, p.31).  

 O terceiro momento, seguindo as diretrizes municipais, concretizou-se na fase de 

expansão do sistema de ciclos, de modo que anteriormente foi realizada uma consulta 

aos profissionais que atuavam nas escolas com sistema de séries e ciclos, assim optou-

se pela organização de toda a rede de ensino em ciclos. Em 2002 e 2003 amplia-se o 

ciclo II e III para todas as escolas de nível municipal. 

  A última fase instaurada foi no ano de 2005, cujo sistema vigora até o momento 

atual. Observou-se a necessidade do constante processo de avaliação, tanto do ponto de 

vista institucional como político-pedagógico. Esse momento, como apresentado no 

referido documento (GOIÂNIA, 2008), contou com o apoio de diferentes profissionais 

que trabalham e refletem sobre a educação, de modo que se formaram grupos de 

trabalho e estudos (GTE) com o objetivo de debater o trabalho pedagógico nos ciclos. 

 Constatamos, por meio dessa breve síntese da Rede de Ensino Municipal de 

Goiânia, que a implantação foi progressiva, e aconteceu seguindo as políticas 

educacionais vigentes em cada período.  A proposta de currículo que as diretrizes 

municipais apresentam é a concepção de um currículo em ação, que se caracteriza por 

ser, como pontua Vieira (2009, p. 46), “[...] uma síntese densa de inter-relações, de 
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tensões entre os diferentes contextos, concepções e práticas que se processam na 

unidade escolar, transformando-se em um currículo amplo”. 

 Os professores que atuam nesse sistema de ciclos são, em grande maioria, 

formados em pedagogia, curso que os habilita a trabalhar como professores na educação 

infantil e ensino fundamental I, em cargos de administração e coordenação escolar. Os 

autores Lima (2007); Cruz e Batista Neto (2012) os consideram profissionais 

polivalentes, pois podem trabalhar com disciplinas de forma interdisciplinar, já que 

conseguiriam articular as disciplinas que compõem o currículo. Gatti (2009), por sua 

vez, pondera que essa é uma perspectiva muito arriscada, já que esses profissionais 

estão submetidos a cursos de formação inicial que não lhes conferem bases sólidas para 

trabalhar com algumas disciplinas específicas. 

  No próximo capítulo refletiremos sobre os conhecimentos/saberes que edificam 

a prática docente e são marcados pela temporalidade e pelos diferentes espaços 

formativos. Investigamos e analisamos os traços das dimensões identitárias pessoal, 

profissional e organizacional que acabam por concretizar a(s) identidade(s) docente(s). 
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2. PEDAGOGO, O PROFISSIONAL DOCENTE QUE ATUA NO 

ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS: DIMENSÕES 

IDENTIRÁRIAS 

 

 
A identidade docente

7
 é a integração de uma gama de diferentes saberes, 

habilidades, experiências e vivências sociais e historicamente situadas que comungam 

na caracterização do profissional professor. Na busca por tentar analisar a identidade do 

professor como um processo que não é isolado, que é construído em um jogo de 

relações, como argumentam Oliveira et al. (2006, p.554), em que: 

 

[...] a construção da identidade jamais é concebida como um processo 

isolado. Existe sempre uma relação com o(s) outro(s) – concreto ou 

virtual, real ou imaginário, específico ou genérico – para quem se 

apresenta e, por isso mesmo, é mais que tudo um acontecimento social 

e coletivo. 

 

 O qual acreditamos estar localizado nas dimensões que perpassam a trajetória 

profissional do professor. 

Acreditamos que as dimensões que constituem a identidade docente podem ser 

delimitadas em três linhas: pessoal, profissional e organizacional e/ou institucional. 

Essas dimensões se constituem pelos diferentes ambientes formativos que formam a(s) 

identidade(s) docente, e que podem ser delineadas tendo como referência essa tríade. As 

autoras Almeida e Pimenta (2011) trazem a abordagem dessa tríade para explicar as 

dimensões como elementos construídos no processo de formação do professor, estas 

edificadas ao longo do tempo e dos diferentes espaços formativos vivenciados. Assim, 

como as dimensões de formação do professor são dimensões constituintes da(s) 

identidade(s) docente, as autoras as caracterizam como: 

 

[...] a dimensão profissional, onde se aninham os elementos 

definidores da atuação, como a incessante construção da identidade 

profissional, as bases da formação (inicial ou contínua), as exigências 

profissionais a serem cumpridas; a dimensão pessoal, onde há que se 

desenvolver as relações de envolvimento e os compromissos com a 

docência, bem como a compreensão das circunstâncias de realização 

do trabalho e dos fenômenos que afetam os envolvidos com a 

profissão e os mecanismos para se lidar com eles ao longo da carreira; 

a dimensão organizacional, onde são estabelecidos as condições de 

viabilização do trabalho e os padrões a serem atingidos na atuação 

profissional (ALMEIDA e PIMENTA, 2011, p. 26). 

                                                 
7
 Identidade docente e identidade profissional, em nosso entendimento, têm o mesmo significado. 
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Nessa mesma perspectiva, numa tentativa de entender a identidade docente, 

Carvalho (1996) argumenta que a(s) identidade(s) do professor deve estar assentada 

num tripé de consolidação marcado pelo domínio do saber teórico, pela apropriação da 

habilitação profissional e sensibilidade ao caráter político. O saber teórico se caracteriza 

por tratar [...] da competência científica, a ser adquirida pela apropriação dos saberes 

das áreas científicas, filosóficas, artísticas (SEVERINO, 1996, p.13).  O autor salienta 

que essa dimensão é importante na(s) identidade(s) do pedagogo, visando à superação 

da crítica
8
 à fundamentação teórica. 

A apropriação da habilitação profissional se caracteriza pela construção da 

competência técnica, baseada em sua formação didática, corroborando para a 

valorização dos aportes teóricos da formação inicial. Severino (1996) salienta que essa 

valorização do saber profissional, técnico, baseado em referenciais é uma “[...] forma de 

superação, de todo espontaneísmo, de todo amadorismo no exercício das tarefas 

profissionais [...] estamos diante de um trabalho profissional que, como qualquer outro 

trabalho, pressupõe capacitação técnica” (SEVERINO, 1996, p.14). Capacitação técnica 

que não deve ser instrumentalizada somente na prática, em habilidades técnico-

mecânicas (PIMENTA, 1996), mas em aportes teórico-metodológicos consolidados, que 

contribuem para a execução e reflexão do/sobre seu trabalho. 

Outra esfera desse tripé é a sensibilidade ao caráter político, o trabalho do 

professor se caracteriza por ter como objetos de mediação de conhecimento seres 

humanos, Severino (1996, p.14) aponta que essa relação “[...] não é apenas técnico e 

simbólico entre as pessoas, ela é um relacionamento de caráter eminentemente político”. 

O professor não só ensina e instrui, ele contribui para o desenvolvimento de um olhar 

crítico do aluno sobre a realidade vivenciada e as diferentes relações sociais, de forma a 

construir em seus alunos o sentido de cidadania. A identidade docente é permeada por 

relações políticas e de poder, que foram forjadas nos variados espaços formativos e 

contextos políticos e que contribuem para a construção de uma identidade crítica diante 

dos fatos e fenômenos sociais. 

A identidade docente é a construção de “si mesmo”, é como se reconhecem, isso 

demonstra-se por suas escolhas em sala de aula. Marcelo (2009) salienta que a 

                                                 
8
 Todo um investimento sistemático está se fazendo necessário no sentido de o pedagogo superar o 

estereótipo que acabou vinculando-se a sua imagem, o estereótipo de um profissional cuja formação não 

se sustentaria na fundamentação teórica (SEVERINO, 1996, p. 13) 
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identidade docente é formada por uma complexa rede, edificada ao longo de uma 

trajetória profissional longa, flexível e variada. Essa identidade não é única, diariamente 

ela passa por ressignificações, pois como afirma Hall (2015, p. 11) “[...] o sujeito, 

previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando 

fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas”. Com essa argumentação podemos interpretar que a 

composição de identidades, “contraditórias ou não resolvidas”, se relaciona com as 

diferentes dimensões identitárias resultantes dos variados espaços formativos que o 

professor vivencia. Espaços formativos não são só a universidade e a escola, mas todos 

os ambientes que frequentamos ou com os quais estabelecemos algum tipo de relação, 

estamos aprendendo e ensinando não só enquanto professor ou professora, mas 

enquanto sujeito social que se relaciona com diferentes grupos. 

Hall (2015) expõe que essa noção construída de um sujeito idealizado, com uma 

identidade fixa e imutável, está entrando em colapso, e que ela está também 

intimamente ligada as nossas relações sociais e culturais que se modificaram graças às 

mudanças “estruturais e institucionais” da sociedade (HALL, 2015). Essas 

transformações fizeram com que nossas identidades se manifestassem e expandissem, já 

que as relações sociais se ampliaram o sujeito passou a transitar por diferentes espaços 

formativos e não lhe foi cobrado uma identidade singular e estável. O autor pondera que 

esse processo de identificação de “si” com objetos, grupos e espaços “[...] tornou-se 

mais provisório, variável e problemático” (HALL, 2015, p. 11). 

Neste contexto podemos argumentar, respaldados pelo autor, que a identidade é 

flexível à medida que: 

[...] A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam 

(Hall, 1987). É definida historicamente, e não biologicamente. O 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de uma “eu” coerente. 

Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 

diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 

continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade 

unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 

uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confrontadora 

“narrativa do eu” (ver Hall, 1990). A identidade plenamente unificada, 

completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida 

que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com as quais 
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poderíamos nos identificar a cada uma delas – ao mesmo 

temporariamente (HALL, 2015, p.12). 

 

Hall esclarece que a identidade fixa é uma falácia, não existe um único “eu”, ele 

nunca é estável e singular e sim variável, múltiplo, plural, histórico e situado. Desta 

maneira, as dimensões constituintes da identidade docente são construídas nesse jogo de 

relações e discursos, cada professor é único e plural, único, já que tem traços de sua 

personalidade que não se manifestarão da mesma forma em outro sujeito, mas ao 

mesmo tempo plural, porque as dimensões de sua identidade são construídas 

socialmente e institucionalmente, em diferentes lugares e com diferentes pessoas. O 

autor Tomaz Tadeu da Silva, em seu artigo “A produção social da identidade e da 

diferença”, reforça que: 

 

A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A 

identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma 

construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 

inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas 

discursivas e narrativas (SILVA, 2014, p.96).  

 

Silva (2014) evidencia que a identidade está assentada em diferentes bases, que 

não são únicas e nem estáveis, essas bases fazem com que ela seja inconstante e que 

esteja diretamente ligada a relações de poder. As relações de poder, por sua vez, são 

demarcadas pelos discursos e narrativas socialmente construídos, que se encarregam de 

delimitar as identidades. O poder, como argumenta o autor, demarca fronteiras. 

O professor, enquanto sujeito social constituído por essas diferentes identidades, 

delimitadas e forjadas em diferentes contextos, discursos e narrativas, faz com que essas 

dimensões construídas se relacionem para a constituição de um único “eu”, o 

“professor”, a identidade docente. Neste contexto, no ato de ensinar, as identidades 

construídas ao longo de um processo se cruzam e se expressam como a identidade do 

professor. O que é possível observar na figura 05: 
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Figura 05: Dimensões identitárias e suas intersecções para a construção da identidade docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NÓVOA (1992). Elaboração: ANTONIO, 2017. 

 

A imagem anterior traz uma tentativa de entender a construção da identidade 

docente pela intersecção das diferentes dimensões vivenciadas, que são forjadas em 

diversos grupos e espaços sociais e constituem a identidade do professor. Nesse 

processo de interseção de dimensões identitárias distintas, elas são aqui representadas 

como linhas, mas não significa que sejam regulares e estáveis.  Pelo contrário, essas 

dimensões são fragmentadas, irregulares, com intensidades e intencionalidades 

diferentes, pois como Hall (2015) e Silva (2014) argumentam a(s) identidade(s) não são 

estáveis, únicas, homogêneas. Evidencia-se que essas dimensões são caracterizadas por 

serem: múltiplas, heterogêneas, ressignificadas, transitórias. De forma que compõem a 

identidade docente com intensidades diferentes, se adequando ao ambiente escolar e 

institucional que são colocados no seu dia a dia. 

 Oliveira (2016, p. 28) nos esclarece que “[...] a(s) identidade(s) vão sendo (re) 

construídas a partir das dimensões que cada pessoa vai tendo contato, sejam elas 
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cultural, política, ideológica, para materializar-se em ações que, por sua vez, podem ser 

aceitas ou não pelos grupos dos quais fazemos parte”. O grupo aqui abordado é 

composto pela escola, o contexto escolar e seus desdobramentos, que é fortalecido ou 

ressignificado em cursos de formação continuada, em grupos de estudos, em debates no 

ambiente escolar e outros locais.  

Assim, as três dimensões se relacionam de forma contínua. Lima (2012, p.243), 

munida das pontuações de Bell e Gilbert (1994), esclarece que a profissão e identidade 

docente se edificam no percurso e relação dessas dimensões: 

 

Configura-se como um processo que envolve o pessoal e o 

profissional, crenças, valores, opções, e o contexto social, ou seja, 

envolve uma dependência indissociável entre o pessoal, profissional e 

institucional (Bell & Gilbert, 1994), neste sentido, a trajetória 

profissional se entrelaça com as situações especificas da vida pessoal 

de tal modo, que são inúmeros os fatores intervenientes na construção 

da produção docente (LIMA, 2012, p.243). 

 

É um processo de somatória, não há como separar as dimensões que constituem 

a identidade do professor, pois sempre haverá traços da identidade social na identidade 

profissional, e como teremos traços da identidade docente na dimensão social não há 

como separar um do outro. Neste contexto, no presente capítulo destrincharemos cada 

uma dessas dimensões, caracterizando-as e entendendo o contexto em que elas 

aparecem na identidade dos professores sujeitos dessa pesquisa. 

 

 

2.1 A RELEVÂNCIA DOS CONHECIMENTOS E SABERES 

DOCENTES PARA A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO 

PROFESSOR 
 

Desde quando nascemos, formamos nossa identidade e tentamos cotidianamente 

identificar nossas diferenças em relação às demais pessoas, deixar nossa marca no 

mundo por meio de pontos que nos definam como únicos. A identidade vem afirmar a 

procura do particular e único em cada sujeito. O dicionário Aurélio de língua portuguesa 

(FERREIRA, 2001, p. 371) a define como “[...] os caracteres próprios e exclusivos 

duma pessoa: nome, idade, estado, profissão, sexo, etc.”. Já o dicionário de psicologia 

aborda a identidade enquanto fenômeno pessoal: “[...] sentido do próprio ser contínuo 

através do tempo e distinto, enquanto entidade de todas as outras (GALIMBERTI, 2010, 

p.606)”. Poderíamos concordar com essas afirmações, tendo como prerrogativa que 
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essas definições de identidade a entendem como características que tornam o sujeito 

único quanto ao nome, estado, sexo, além de outras que são construídas ao longo da 

vida com elementos de distinção e de edificação coletiva. 

 Porém, trazendo para outra perspectiva, compreende-se a identidade como algo 

que está em constante processo de construção, desde o nosso nascimento. De forma 

individual e coletiva ela se constrói e reconstrói situada no tempo e no espaço.  Dubar 

(2006) aponta que a identidade profissional como um processo de constituição social  

 

[...] não é aquilo que permanece necessariamente <<idêntico>>, mas o 

resultado duma <<identificação>> contingente. É o resultado de uma 

dupla operação lingüística: diferenciação e generalização. A primeira 

visa definir a diferença, aquilo que faz a diferença de alguém ou de 

alguma coisa em relação a uma outra coisa ou a outro alguém: a 

identidade é a diferença. A segunda é aquela que procura definir o 

ponto comum a uma classe de elementos todos diferentes dum outro 

mesmo: a identidade é a pertença comum. (DUBAR, 2006, p.8-9) 

 Neste contexto o autor compreende que, temos ao mesmo tempo traços de 

diferença (singularidade) e traços que são comuns. Assim, a identidade se estabelece por 

essa relação de uma identidade de si (reivindicação da identidade por si) e uma 

identidade para o outro (como as pessoas vêem o sujeito). Para o autor, nesse processo 

de construção social da identidade os dois modelos de identidade se conjugam e se 

constituem em uma só identidade. Dubar (2006, p.11) esclarece que há “[...] as formas 

comunitárias com as identificações «para o Outro» e as formas societárias com as 

identificações «para Si»”. O autor prossegue enfatizando que a primeira perspectiva se 

enquadra nas relações sociais que ele denomina “eixo relacional” e a segunda forma tem 

a temporalidade como definidora de um “eixo biográfico”. 

 Desse modo, Dubar (2006) evidencia que a identidade está situada e ocorre em 

diferentes espaços da vida do sujeito, assim ela é particular e social, não é uma mera 

construção solitária, mas coletiva, resultado do processo de formação docente. Hall 

(2009) aborda a identidade historicamente localizada e considera que ela tem relação 

com nossa cultura, cujos traços fazem parte do que somos e nos tornamos. O autor 

propõe que: 

 

 “[...] as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que 

nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos 

e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas” 

(HALL, 2009, p.109).  
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 A identidade parte de uma intencionalidade histórica, social e cultural, assim 

podemos considerar que a identidade profissional é constituída por traços que são 

construídos nessas relações. Os elementos que caracterizam essa identidade profissional 

estão presentes na profissionalidade docente que Libâneo (2013) pontua como um “[...] 

conjunto de conhecimentos, comportamentos, habilidades, atitudes e valores que 

constituem a especificidade de ser professor [...] traços que identificam 

profissionalmente o professor [...] que constituem a identidade profissional” (p. 2). 

 A partir do que foi exposto, entendemos as identidades situadas socialmente e 

historicamente. De modo que são produtos de uma individualidade docente (reflexão) e 

de uma coletividade presente na prática docente e em processos formativos.  Dessa 

maneira, refletir acerca da identidade do professor é entender que essa identidade é 

construída desde o seu nascimento, em diferentes contextos formativos e que a 

identidade profissional nasce com a formação inicial e vai passando por acréscimos e 

decréscimos na carreira profissional, como salienta Pimenta (2012, p. 19) é um “[...] 

processo de construção do sujeito historicamente situado [...], emerge em dado contexto 

e momento históricos como resposta a necessidades que estão postas pelas sociedades”.  

 Pensar na identidade docente é refletir sobre os saberes, práticas, habilidades e 

outros traços que a compõem, já que esses são elementos que delimitam a 

profissionalidade docente. Assim, os saberes docentes possibilitam entender como a 

identidade docente é construída ao longo dos diferentes espaços formativos, 

considerando o professor como um ser social que se constitui na ação docente. 

Podemos entender os saberes docentes como os diferentes conhecimentos 

apreendidos, incorporados e ressignificados em contextos e lugares de formação 

diversos, que são utilizados para a efetivação da ação docente no processo de ensino e 

aprendizagem. Para Tardif, os saberes docentes podem ser compreendidos como 

conhecimentos, saber-fazer, competências e habilidades. O autor expõe que os saberes 

são “[...] mobilizados e utilizados pelos professores em seu trabalho diário, tanto na sala 

de aula quanto na escola” (TARDIF, 2014, p.10). Abordaremos os saberes docentes por 

meio dos autores Tardif (2014), Shulman (2005) e Pimenta (2012), que versam sobre a 

construção e os diferentes conhecimentos e saberes dos professores. Na figura 06, 

representamos a síntese dos tipos de saberes que constituem a prática do professor.  
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Figura 06: Síntese dos saberes docentes, segundo Tardif, Sulman e Pimenta. 

 

Fonte: Tardif (2014); Shulman (2005); Pimenta (2012). Elaboração: ANTONIO, 2016. 

 

Pelo quadro síntese podemos identificar o que os autores refletem sobre os 

saberes e conhecimentos que constituem a ação docente. Os saberes docentes 

constituem a base de conhecimentos e habilidades que os professores constroem para o 

exercício de sua ação mediadora. Tardif (2014) considera que os saberes docentes são 

plurais e caracterizam-se por serem formados pela ligação de quatro tipos de saberes, os 

disciplinares, curriculares, da formação profissional e os experienciais. Para Tardif 

(2014), os saberes da formação profissional se caracterizam por ser um conjunto de 

saberes aprendidos nos cursos, nas disciplinas das ciências da educação. Já os saberes 

disciplinares se constituem como os saberes sociais de diferentes campos do 

conhecimento, que estão organizados em cursos universitários, por exemplo, os cursos 

de geografia, história, filosofia, biologia entre outros.  

 Os saberes curriculares correspondem aos objetivos, conteúdos e métodos que a 

instituição escolar apresenta para a organização dos conhecimentos sociais. Enquanto os 

saberes experienciais são construídos em sua ação mediadora individualmente e 

coletivamente, baseados no cotidiano do docente eles representam o saber edificado e 

comprovado no exercício da atividade do professor no ambiente escolar. 

 A mobilização dos saberes docentes ocorre no ambiente escolar, onde se realiza 

o processo de ensino e aprendizagem. Assim, a escola como lócus da ação docente é o 

lugar de verificação, reavaliação e construção de novos saberes. É possível afirmar que 
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a construção desses saberes advém de diferentes fontes sociais, culturais, de processos 

formativos da educação básica, da formação inicial, de sua ação docente na/da escola e 

da formação continuada.  

 Os saberes que os professores edificam ao longo de sua carreira são “[...] 

variados e heterogêneos porque os professores, na ação, no trabalho, procuram atingir 

diferentes tipos de objetivos cuja realização não exige os mesmos tipos de 

conhecimento [...]” (TARDIF, 2000, p. 15). Assim, os saberes docentes são formados 

por diferentes contatos do professor ao longo de sua vida, no âmbito pessoal e 

profissional. Deste modo, eles são situados e personalizados, pois o professor tem sua 

história de vida e dessa história carrega suas marcas.  

 Para Tardif (2000, p. 15), os saberes são personalizados, pois “[...] se trata 

raramente de saberes formalizados, de saberes objetivados, mas sim de saberes 

apropriados, incorporados, subjetivados, saberes que é difícil dissociar das pessoas, de 

sua experiência e situação de trabalho”.  Podemos afirmar assim, que é a associação dos 

diferentes saberes apreendidos na carreira docente que constituem a identidade 

profissional do professor, tal como é um dos parâmetros de análise dessa identidade 

docente. 

 Seguindo essa perspectiva de estudo sobre os saberes dos professores, temos 

também Shulman (2005), que utiliza como terminologia os conhecimentos didáticos que 

constituem a prática do professor. Ele destaca sete tipos de conhecimentos: o do 

conteúdo; do currículo; o pedagógico geral; o pedagógico do conteúdo; dos alunos e 

características; do contexto educativo e dos objetivos, fins e valores educativos. O 

primeiro conhecimento, o do conteúdo, se caracteriza por ser o conhecimento da 

disciplina que o professor ministra. O conhecimento pedagógico geral é o conhecimento 

da organização e manejo da sala, esses vão além da matéria de estudo. O conhecimento 

do currículo se caracteriza pelo domínio e manuseio dos documentos oficiais, que é 

auxiliar para prática docente.   

 O quarto, o conhecimento pedagógico do conteúdo, pode ser compreendido 

como a mescla do conhecimento específico da disciplina e da didática. O conhecimento 

dos alunos e suas características se baseiam em conhecer os discentes em suas 

singularidades, para que assim possa propor atividades adequadas para a realidade dos 

alunos. O conhecimento dos contextos educativos se caracteriza por saber sobre o seu 

lugar de trabalho e os diferentes sujeitos e culturas que o constitui. O sétimo e último 

aborda o conhecimento dos objetivos, fins e valores educacionais, que é o saber dos 
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fundamentos filosóficos e históricos que norteiam a ação docente. Assim, o autor 

considera essa base de conhecimentos necessária para que o professor possa realizar a 

sua prática docente, pois ela atende a diferentes campos do conhecimento e contribui em 

diferentes dimensões no processo de ensino e aprendizagem. 

 A partir de outra contribuição, Pimenta (2012) reconhece três saberes da 

docência: o conhecimento, os saberes pedagógicos e os da experiência, estes constituem 

a prática docente. A autora inicia sua discussão, acerca de como atingir diferentes 

finalidades no processo de ensino, com o saber da docência - a experiência - é aquele 

que os docentes constroem em sua prática cotidiana de professores, “[...] num processo 

permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem, seus colegas de 

trabalho, os textos produzidos por outros educadores” (PIMENTA, 2012, p.22). A 

autora evidencia que os saberes do professor são uma produção coletiva e reflexiva de 

seus conhecimentos e de sua prática docente. 

  Posteriormente, a autora salienta que o saber da docência se caracteriza por ser o 

conhecimento específico dos cursos de licenciatura (geografia, matemática, história 

entre outros). E o último saber da docência considerado por ela são os saberes 

pedagógicos, aprendidos por meio das ciências da educação, que são saberes 

pedagógicos e didáticos, pois para a autora “[...] saber ensinar não bastam a experiência 

e os conhecimentos específicos” (PIMENTA, 2012, p. 26). Podemos analisar que o 

processo de ensino e aprendizagem é uma mescla de diferentes saberes que todos os 

dias, por meio da ação docente, são reafirmados, reelaborados, ressignificados, de forma 

a construir novos saberes. Assim, a construção dos saberes docentes e de sua identidade 

é temporal, é um processo que está em contínuo movimento. 

Na visão dos autores, a ideia comum é que o professor deve assumir o papel de 

construção de seus saberes e reflexão sobre os mesmos, não a tarefa de reprodução. Os 

autores concordam que os docentes constroem, ressignificam e afirmam seus 

conhecimentos no exercício de sua prática docente e que esses saberes, assim como sua 

identidade profissional, são construídos ao longo de sua carreira. 

 Na elaboração do mapa conceitual (Figura 07), compreendemos que os saberes 

docentes são temporais e os saberes apreendidos nessa temporalidade são elementos 

constituidores da identidade docente. Chegamos a essa concepção, pois entendemos que 

o processo de construção e reconstrução dos saberes docentes, se inicia anteriormente à 

formação inicial e se estende por toda sua carreira.  
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 No mapa conceitual (Figura 07) elaboramos uma síntese dos saberes e 

conhecimentos docentes, entendendo que eles são construídos progressivamente e que 

são conhecimentos necessários para a realização da docência. Acreditamos que ao 

analisar os saberes docentes como elemento de constituição da identidade docente, 

possibilita-se a reflexão de como se dá o trabalho dos pedagogos nos anos iniciais. De 

modo que os saberes nos auxiliem no entendimento da formação e de como esses 

professores, ao longo de sua carreira, constroem sua identidade profissional. Assim, por 

meio do mapa conceitual tentamos elucidar a temporalidade presente na construção dos 

saberes docentes, refletindo sobre os elementos de constituição da identidade docente; 

um deles, os saberes dos professores, conforme apontado na imagem 05, nos auxilia a 

representar esta concepção. 

 

Figura 07: Elementos de constituição da identidade docente. 

 

Fonte: Pimenta (2012); Tardif (2000, 2014). Elaboração: ANTONIO, 2016. 

  

O mapa conceitual demonstra que os diferentes elementos que o compõem se 

inter-relacionam para a construção da identidade docente. Consideramos que os 

conhecimentos docentes dialogam entre si, por isso não atribuímos pesos diferentes aos 
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conhecimentos, pois concordamos que o professor mobilizará cada tipo de saber 

dependendo do contexto da ação docente. Assim, na sequência apresentamos uma 

reflexão sobre o mapa conceitual, buscando compreensão a partir da leitura dos três 

referidos autores, refletindo sobre o papel da pré-formação e modelo de professores; 

formação inicial; formação continuada; saberes docentes e identidade docente.  

 A formação docente que se inicia anteriormente à formação do ensino superior, 

caracteriza-se por ser a pré-formação, nela os professores da formação inicial já trazem 

conhecimentos da sua experiência enquanto alunos e sujeitos participantes de grupos 

sociais, culturais e familiares. Esses saberes da experiência sobre o ser professor são 

concepções que chegam até o curso universitário, de modo que já trazem suas noções do 

que é ser professor.  

 Os modelos de professores que carregam consigo estão permeados de 

concepções, práticas e imaginários, assim a prática desse futuro professor comumente se 

assemelha a pontos que considera relevante na ação docente para a educação básica, 

mesmo que seja uma prática tradicional. Assim, a prática como imitação de modelos, 

segundo Pimenta e Lima (2004, p. 35), se evidencia quando o aluno segue “[...] 

observando, imitando, mas também elaborando seu próprio modo de ser a partir da 

análise crítica [...]”. Essas imitações de modelos docentes permeiam, em alguns casos, a 

identidade do futuro professor, de modo que a formação inicial propicia a reflexão sobre 

elas. 

 A formação inicial que é a base dos conhecimentos científicos e sistematizados 

que os professores terão contato para a constituição de seus saberes docentes. Assim, ela 

tem o papel “[...] de colaborar no processo de passagem dos alunos do seu ver o 

professor como aluno ao seu ver-se como professor. Isto é, de construir a sua identidade 

de professor” (PIMENTA, 2012, p.21-22). Mas isso não significa que o futuro docente 

não trará consigo marcas de suas vivências, porém ele saberá avaliar e refletir sobre 

quais aderir na sua ação docente. Deste modo, espera-se que a formação inicial 

desenvolva nos alunos, como expõe Pimenta (2012, p.18-19), “[...] conhecimentos e 

habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo 

seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como 

prática social lhes coloca no cotidiano”. Assim, a formação inicial oferece subsídios 

teóricos metodológicos para trabalhar com os diferentes contextos escolares, 

contribuindo para que o docente edifique seus conhecimentos iniciais e possa 
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prosseguir, tendo a pesquisa e a reflexão na ação como elementos para continuar o 

processo de formação.   

 O processo de formação continuada tem como base a formação inicial, pois é 

nesse momento que se desenvolverá nos professores o sentido da investigação e da 

reflexão na ação, para que assim possam “[...] constituírem e transformarem os seus 

saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de construção de suas identidades 

como professores” (PIMENTA, 2012, p. 19). O processo de formação continuada se 

caracteriza pelo constante processo de análise, reflexão, reelaboração e construção de 

conhecimentos, tanto pela manutenção de vínculos de aprendizagem com universidades, 

grupos de estudos, cursos quanto pela reflexão na ação.  

 Esses ambientes de formação continuada se constituem como lugares nos quais 

os professores podem expressar suas experiências, os saberes que constituem sua 

identidade. Assim, a formação deve ser um processo que não se encerra com a formação 

inicial, mas, pelo contrário, em que haja permanente reflexão para que possibilite a 

reavaliação de antigos saberes e a construção de novos saberes, contribuindo com a 

constituição da identidade docente. 

 Assim, os saberes docentes são constituídos por esses três momentos anteriores e 

entendemos que há uma multiplicidade de saberes que formam a identidade docente, 

estes são construídos na temporalidade da vida do professor anterior e posterior à 

formação inicial. Em nosso mapa conceitual trabalhamos com as categorias tipológicas 

de saberes de Tardif, mas consideramos elementos e contribuições dos demais autores 

que versam sobre os saberes dos professores.   

 Os autores Pimenta (2012), Tardif (2000) e Shulman (2005) consideram que os 

saberes docentes são temporais, mediante o fato de que todos os dias a prática e reflexão 

docente é perpassada por diversos sujeitos e espaços, que deixam suas marcas, assim os 

conhecimentos estão em um contínuo processo de construção. Tardif (2000) os 

considera temporais porque são construídos na sua história de vida escolar, nos 

primeiros anos de prática profissional, em que ocorre a edificação de seus saberes, e por 

último são temporais “[...], pois são utilizados e se desenvolvem no âmbito de uma 

carreira, isto é de um processo de vida profissional de longa duração [...]” (TARDIF, 

2000, p. 14). Assim, a passagem do futuro docente por diferentes ambientes formativos 

edificará os seus saberes e influenciará seus saberes experienciais, pois a experiência 

permeia os diferentes momentos do processo de ensino e aprendizagem.  
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 Os saberes da formação profissional, os curriculares e disciplinares têm sua base 

não somente na formação inicial e continuada, mas em toda a carreira acadêmica, pois 

os saberes docentes não são estáticos e o docente, como mediador do processo de ensino 

e aprendizagem, opta pelos saberes mais relevantes para cada contexto educativo. Todas 

as dimensões do saber dos professores serão refletidas no exercício da ação docente, 

com a confirmação, reelaboração e construção de novos saberes.  

 A integração dos diferentes momentos formativos e os saberes construídos 

nesses momentos caracteriza a formação da identidade docente. Podemos considerar 

que a identidade docente está sempre em processo de ressignificação, pois a formação 

do docente ocorre permanentemente em toda sua carreira. Pimenta (2012) esclarece os 

diferentes processos de construção da identidade docente, em uma profissão que: 

 

[...] se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da 

revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem 

a inovações porque prenhes de saberes validos ás necessidades da 

realidade. Do confronto entre teoria e práticas, da análise sistemática 

das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas 

teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 

enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a 

partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua 

história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas 

angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o professor. 

Assim como a partir de sua rede de relações com outros professores, 

nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos (PIMENTA, 

2012, p.20). 
  

 Assim, a identidade docente é plural e temporal, pois se constrói em um tempo e 

espaço determinado pelo exercício constante da reflexão do ser professor e dos saberes 

diversos que o constituem. A diversidade de saberes que compõe as ações docentes é a 

mescla de diversos contextos formativos que se intersectam para a realização do 

processo de ensino e aprendizagem. A identidade docente é constituída pelos saberes do 

professor, que são as apropriações de diversas fontes de saberes incorporados na 

identidade profissional, com suas particularidades e subjetividades.  

 Podemos considerar que o processo de construção de saberes dos professores é 

dinâmico, pois ao longo de sua carreira, seja pelo contato com diferentes sujeitos na 

escola, na formação inicial, seja pelo exercício da reflexão na ação, ela se reconstrói. E 

para que esse pensamento de uma formação temporal, uma formação continuada, se 

desenvolva, torna-se necessário que os cursos de formação inicial revelem aos futuros 
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professores os seus significados e relevância para a atuação profissional, que os 

mobilizem para a pesquisa, para a reflexão na/da ação. 

 O professor é autor de seus saberes e identidade, e como tal tem o 

direcionamento da construção de seus saberes e de como estes influenciam em sua 

identidade. Deste modo, os saberes docentes e identidade são temporais e espaciais, 

estão situados no processo formativo do docente. Os conhecimentos e a identidade 

docente são plurais, heterogêneos e edificados por diferentes fontes. A identidade 

docente e os saberes docentes não são estáticos, posto que estão em processo de 

construção, avaliação e ressignifação.  

 Podemos considerar que essas dimensões do saber, presentes na 

profissionalidade, se materializam na identidade docente e tornam cada professor único, 

pois cada sujeito carrega consigo diferentes culturas e contextos sociais, como também 

refletem a ação docente de uma maneira particular. 

 Portanto, os conhecimentos e a identidade profissional dos professores dos anos 

iniciais (pedagogos) se constroem diferentemente dos de um professor especialista. Isso 

nos faz refletir sobre como se estrutura a formação desses docentes e como se organiza 

o trabalho desses profissionais com os diversos conteúdos que compõem o currículo 

escolar, a exemplo da Geografia.  

 

2.2 A DIMENSÃO DA IDENTIDADE PESSOAL DO PROFESSOR 

PEDAGOGO DOS ANOS INICIAIS: OS DIFERENTES 

CONTEXTOS HISTÓRICOS FORMATIVOS 

 

A dimensão pessoal é o momento, na concepção de Nóvoa (1992), da produção 

da vida do professor. O autor (1992, p.13), ao se munir das ideias de Nias (1991), 

esclarece que o professor acima de tudo é a pessoa e que a pessoa é o professor, eles 

estão permeados um do outro. Existe uma relação intrínseca entre a história de vida e a 

profissão docente, assim busca-se significar a docência e a formação enquanto professor 

na trajetória de vida do sujeito. 

A formação docente se inscreve como um projeto da dimensão pessoal, como 

Nóvoa (1992, p.13) a esclarece “[...] implica um investimento pessoal, um trabalho livre 

e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma 

identidade”. É um projeto que passa por um crivo pessoal, da escolha de “si”, mas que 
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também é influenciado por outras vertentes da vida desse sujeito, e há alguns 

definidores na escolha dessa profissão que acabam por delimitar os rumos dessa 

identidade. 

Neste contexto, as experiências e vivências pessoais são produzidas ao longo da 

trajetória pessoal em diferentes espaços formativos, que concretizam a identidade 

pessoal desse sujeito fazendo parte de sua identidade profissional. Abdalla (2001, p.21) 

assinala que nossas vivências e experiências pessoais acabam “[...] ampliando os 

saberes do conhecimento específico e os pedagógicos - construindo nossas identidades 

de professor”. Nóvoa (1992, p.14) reforça que “[...] não se trata de mobilizar a 

experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas também num quadro concepctual 

de produção de saberes”. A dimensão pessoal integra e contribui com a construção do 

sujeito professor. 

Acreditamos, assim, que a dimensão pessoal carrega em sua essência maiores 

características, pois além de ser onde são demarcadas e construídas as relações de 

envolvimento com a profissão, essa dimensão caracteriza-se pela presença dos aspectos 

de vida do professor, a relação afetiva com a profissão, a família, as crenças religiosas, a 

influência de antigos professores, de amigos, o reconhecimento de “si” como professor 

e a construção de uma consciência crítica da profissão. Como afirma Lima (2012, 

p.133), essa dimensão “[...] destaca o tipo de envolvimento, ciclos de vida, problemas 

de ordem pessoal, fontes de satisfação e insatisfação”.  

Nas entrevistas indagamos aos professores no intuito de compreender quais 

foram suas motivações para a escolha do curso e o grau de relevância de alguns 

definidores que consideramos pessoais, que costumam ser indicativos para a escolha da 

profissão. Esses definidores integram a dimensão pessoal e culminam na identidade 

docente, dessa forma analisaremos os sujeitos que se destacam mais em cada categoria, 

vejamos no Quadro 04:  

  



68 

 

Quadro 04: Definidores pessoais na escolha da profissão 

    

Sujeitos Influência e referência 

de outro professor 
Falta de opção 

Sugestão da 

família 

PP01 1 1 5 

PP02 2 5 1 

PP03 5 5 5 

PP04 1 1 1 

PP05 5 2 5 

PP06 5 1 3 
Fonte: Entrevistas, 2017. Elaboração: ANTONIO, 2017. 

 

No primeiro item, sobre a influência ou a referência de outro professor, notamos 

que os sujeitos PP03, PP05 e PP06 evidenciam que de alguma forma em seu processo 

formativo na educação básica, algum professor lhes despertou a pretensão de conhecer 

ou se formar e trabalhar como professor. Os professores muitas vezes se constituem 

como referência principal para a escolha da profissão docente e também são a marca 

que fica da educação básica, como demonstra a fala do professor PP06.  

 

[...] desde criança eu sempre reparei muito na forma como 

meus professores ministravam as aulas, como eles lidavam com 

as crianças, as formas com que eles utilizavam para poder fazer 

com que a gente aprendesse. Então tudo isso acabou me 

motivando muito, eu sempre fui muito encantado pela profissão 

de professor, desde criança (PP06, 2017). 

 

Pimenta (2012), ao refletir sobre o processo de construção dos saberes da 

docência, evidencia que os professores da educação básica são uma fonte de 

constituição de saberes, de confirmação e refutação de práticas para os futuros 

professores, e assim ponderamos que além desses conhecimentos, esses docentes podem 

fazer emergir nos alunos, de forma voluntária ou involuntária, o interesse para a 

docência. 

Um dos outros definidores para a escolha da profissão docente é a própria falta 

de opção, como evidenciaram os sujeitos PP02 e PP03, a qual emerge de alguns fatores 

que destacaremos, pois frequentemente a primeira opção de formação não se concretiza 

por diferentes fatores. É evidente no discurso dos professores PP02 que a primeira 

opção não se materializou devido a questões financeiras, o valor do curso almejado e a 

segunda (PP03) a uma questão relacionada à concorrência no vestibular, à relação 
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candidato vaga, fatores que determinaram a escolha pelo curso de pedagogia, como 

observamos a seguir: 

 
Na verdade a minha escolha foi meio que, eu queria fazer psicologia. 

Essa era minha escolha, na época realmente um curso muito caro, na 

UFG não oferecia o curso de pedagogia, de psicologia, e a pedagogia 

foi um curso relacionado com a área mesmo e depois eu fui 

descobrindo o curso. Mas na verdade era mais um intuito de me 

aproximar mais da área da psicologia. De algumas coisas assim, que 

naquele momento era o que poderia tá no momento, eu era muito 

jovem, 18 anos. Foi isso que me fez escolher o curso de pedagogia 

(PP02, 2017). 

 

Bom... eu na realidade não era a área que eu queria, caí na educação 

de paraquedas. Eu estudava, eu fui... eu trabalhava em farmácia oito 

anos e eu queria era fazer farmácia, mas como eu tinha feito o 

magistério, fui obrigada a fazer o magistério, e aí eu fui prestar na 

UFG, pra mim conhecer como que era a prova. E eu queria uma 

prova que eu tivesse condição de passar na segunda fase, como 

farmácia era trinta e cinco por vaga e pedagogia na época era 

quatorze, eu falei não, vou prestar pra pedagogia pra vê se eu consigo 

chegar na segunda fase. Só que eu cheguei na segunda fase e passei, 

aí eu resolvi fazer o curso, foi assim que eu parei na pedagogia 

(PP03, 2017). 

 

 

 As autoras Almeida et al. (2014, p.107) explicitam que “[...] a atividade docente 

apresenta alguma possibilidade de oferta de trabalho a partir de um curso de formação 

considerado acessível, o que faz com que alguns alunos ingressem em cursos superiores 

de Pedagogia ou de licenciatura [...]”. A acessibilidade se constitui como um dos fatores 

de escolha e permanência nos cursos relacionados à docência, as autoras, ao realizarem 

um estudo sobre a baixa atratividade da docência com estudantes do ensino médio, 

destacam que o desinteresse pela docência está vinculado “[...] a massificação do ensino 

[...] as condições de trabalho, o baixo salário, a formação docente inicial, as políticas de 

formação, a precarização e a flexibilização do trabalho docente (ALMEIDA, et al. 2014, 

p.105)”. Esses fatores destacados estão diretamente ligados à construção social da 

imagem do professor, bem como a realidades concretas vivenciadas pelos alunos ao 

observarem a atividade docente, que acabam por desgastar e fazer com que a profissão 

de professor seja tão desvalorizada. 

Outro quesito manifesto em nossas entrevistas é a influência da família, o 

Quadro 04 apresentado anteriormente demonstra que em três casos (PP01, PP03, PP05) 

a família influenciou de maneira significativa a escolha da profissão docente, como 

observa-se a seguir:  
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[...] eu queria fazer contabilidade, mas era à noite e meu pai não 

deixou.  Ele falou que só deixava se eu fizesse um curso diurno, aí eu 

tive que escolher o magistério (PP03, 2017). 

 

[...] eu tive ajuda da minha irmã para escolher pedagogia, eu não 

sabia nem o que significava pedagogia, eu era razoavelmente nova, 

tinha 19 anos. Eu disse o que é pedagogia?  É dar aulas para 

crianças, eu disse é bom (PP05, 2017). 

 

Nota-se que a família, além de sugerir impõe escolhas, o sujeito PP03 deixa 

claro que o desencadeamento de suas opções foi determinado pelas imposições e 

limitações que a família impôs: “Eu fiz obrigada [...] (PP03, 2017)”. A professora PP05 

evidencia que um dos membros da relação familiar lhe apresentou o curso e ela decidiu 

seguir a sugestão da irmã por considerar ter afinidade com o curso, por gostar de 

crianças: “Como eu gostava muito de criança, então eu disse que iria fazer o curso de 

pedagogia (PP05, 2017)”. 

A convivência com outros grupos, além do ambiente escolar, a exemplo da 

família, traz para a identidade do professor influências diretas em algumas concepções 

de mundo e de profissão. A família constitui o primeiro núcleo de formação e vivência 

onde se constrói uma identidade, com costumes e hábitos próprios daquele grupo, 

formado por sujeitos com laços consanguíneos ou de afetividade.  Oliveira et al. (2006, 

p. 554) salientam que a identidade docente está diretamente ligada a outras identidades, 

que são edificadas em outros contextos, “[...] a identidade docente aparece assim 

articulada às identidades de gênero, familiares, religiosas, raciais, de classe, que são 

carregadas de contradições, cujas marcas sócioistóricas aparecem nos relatos (orais ou 

escritos) que as pessoas fazem de si”.  

Isso é demonstrado pelo discurso das professoras ao falarem sobre as 

influências pessoais construídas em alguns espaços de formação, a exemplo: na escola, 

enquanto aluno da educação básica; na história de vida, pela escolha como primeira ou 

segunda opção da docência e no núcleo familiar, pela influência que membros desse 

núcleo desempenham sobre as escolhas. Neste contexto, as identidades são construídas 

e ligadas às dimensões que carregam características próprias e que estão diretamente 

vinculadas a outras dimensões, como destaca Isaia (2009, p.105) ao se posicionar sobre 

a intensa e intrínseca relação que existe entre a dimensão pessoal e profissional, de 

forma a esclarecer que uma dimensão perpassa a outra, principalmente a pessoal, já que 
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[...] as transformações pelas quais o professor passa ao longo de sua 

carreira docente estão ligadas a alterações vivencias mais amplas, que 

envolvem a dimensão pessoal. Tal fato corrobora com a concepção de 

que o professor e a pessoa que ele é não podem ser dissociados, sob 

pena de fragmentar-se a compreensão que dele se possa ter. A maneira 

de cada um exercer a docência depende do que ele é, como pessoa, e 

esse modo de ser vai refletir-se no jeito de ser professor.  

 

 

Observamos que nenhum fato na dimensão pessoal está isolado, eles se 

relacionam a um desencadeamento de fatos, a partir das escolhas que cada sujeito faz 

sobre o percurso formativo que foi escolhido para ser percorrido. As intensidades são 

diferentes, os acontecimentos podem se repetir, mas o sujeito sempre será único. Assim, 

a autora Isaia (2009) confirma que os diferentes contextos que o sujeito professor 

vivencia e se relaciona faz com que a identidade docente seja única, pois esta é 

composta por diferentes dimensões. Ela (2009) também reforça que não há como 

desmembrar a pessoa do professor e o professor da pessoa, já que em ambas as 

situações teríamos o risco de, além de fragmentar o sujeito, fragmentar a identidade 

docente. 

A identidade docente se localiza nos diferentes contextos e lugares, no seu 

ambiente de trabalho, a escola, e externamente a ela, quando o professor realiza uma 

reflexão crítica sobre sua prática, bem como pelo seu olhar ao analisar o mundo, a 

relação com outros sujeitos e com a comunidade escolar. As dimensões estão sendo 

construídas a todo instante, somos sujeitos sociais e historicamente situados. Cada 

sujeito, ao escolher se formar em pedagogia ou em alguma área da licenciatura fará 

escolhas, estas nortearão a identidade docente mediante o fato de que as diferentes 

dimensões construídas acabam por ter seus reflexos na identidade do professor. 
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2.3 A DIMENSÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR PEDAGOGO DOS ANOS INICIAIS: ONDE ESTÃO 

OS CONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS 
 
 

Os anos iniciais têm como uma de suas principais características a necessidade 

de habilitação do profissional para atuar nesses anos de ensino, que é a formação nos 

cursos de graduação em pedagogia, como destacamos na seção 2. Os autores Libâneo e 

Pimenta (1999) enfatizam que a formação em pedagogia
9
 não tem somente como foco 

de atuação profissional, do graduado nessa área, a sala de aula. Como os autores 

explicitam, o curso de pedagogia destina-se “[...] 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 (LIBÂNEO E PIMENTA, 1999, p. 

242)”. Nota-se que esses profissionais têm no campo de atuação três perspectivas, como 

exposto pelos autores, o campo teórico, ligado à pesquisa e investigação da educação 

como ciência; o campo de atuação profissional, em instituições escolares e não 

escolares, em projetos de gestão e organização de programas educacionais e o de 

ensino, com o trabalho docente. 

Libâneo (2001, p. 11) analisa o profissional pedagogo como aquele que atua 

sobre a formação humana historicamente situada, por meio de um trabalho voltado para 

a prática educativa, assim ele frisa que o pedagogo: 

 

"[...] atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou 

indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e 

assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de 

formação humana previamente definidos em sua contextualização 

histórica”. 
 

O autor (2001, p.11) ainda enfatiza que é possível considerar três tipos de 

pedagogos: 

                                                 
9
 O termo pedagogia se aplica ao campo teórico-investigativo da educação (em conexão com as 

demais ciências da educação) e ao campo técnico profissional de formação do profissional não 

diretamente docente e, o de “pedagogo”, ao profissional formado nesse curso. É dissolvida, 

assim, a designação pedagogia para identificar o curso de formação de professores para as 

séries iniciais do ensino fundamental, postulando a regulamentação do curso de Pedagogia 

destinado a oferecer formação teórica, científica e técnica para interessados em aprofundamento 

na teoria pedagógica, na pesquisa pedagógica e no exercício de atividades pedagógicas 

específicas − planejamento de políticas educacionais, gestão do sistema de ensino e das escolas 

(LIBÂNEO, 2001, p.14) 
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[...] 1) pedagogos lato sensu, já que todos os profissionais se ocupam 

de domínios e problemas da prática educativa em suas várias 

manifestações e modalidades, são, genuinamente, pedagogos. São 

incluídos, aqui, os professores de todos os níveis e modalidades de 

ensino; 2) pedagogos stricto sensu, como aqueles especialistas que, 

sempre com a contribuição das demais ciências da educação e sem 

restringir sua atividade profissional ao ensino, trabalham com 

atividades de pesquisa, documentação, formação profissional, 

educação especial, gestão de sistemas escolares e escolas, 

coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação 

continuada em empresas, escolas e outras instituições; 3) pedagogos 

ocasionais, que dedicam parte de seu tempo em atividades conexas à 

assimilação e reconstrução de uma diversidade de saberes. 

 

Libâneo (2001) menciona que no terceiro item - pedagogos ocasionais - se 

destaca o papel de outros agentes sociais ao incidir sobre a prática educativa de qualquer 

ser humano, atividades ligadas à vida não escolar, como ambientes de trabalho e 

familiar. O referido autor reforça que essas práticas fora do ambiente escolar se 

caracterizam por serem práticas pedagógicas, mas deixa claro que existe: 

 

[...] 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. Fica claro, 

portanto, que há uma diversidade de práticas educativas na sociedade 

e, em todas elas, desde que se configurem como intencionais, está 

presente a ação pedagógica (LIBÂNEO, 2001, p.12). 
 

Nesse trecho Libâneo reforça o que Severino (1996, p. 14) define como trabalho 

docente, para ele é o “[...] profissional que, como qualquer outro trabalho, pressupõe 

capacitação técnica”. Ele afirma também que no contexto da escola, os profissionais que 

estão habilitados a exercer essa prática educativa intencional e historicamente situada 

são profissionais formados no “[...] curso de Pedagogia para atividades escolares e 

extra-escolares, cursos de formação de professores para toda a Educação Básica
10

, 

programa especial de formação pedagógica e programas de educação continuada”. 

Desta maneira, um dos pontos que se destacou na entrevista é a afinidade desses 

sujeitos com o campo da educação, a escolha pela pedagogia, algumas escolhas 

mediadas pela relação familiar, como evidenciamos na seção anterior, bem como pela 

                                                 
10

Cursos de formação de professores licenciados em Geografia, História, Português, 

Matemática, Ciências. 
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falta de opção, mas no quadro geral todos os sujeitos entrevistados consideraram de 

alguma forma ter afinidade com o campo da educação pelo “gostar de crianças” ou 

mesmo das disciplinas do curso, como observamos: 

 

[...] gostar do que faz, estar na sala de aula por prazer (PP01, 2017). 

 

[...] a pedagogia foi um curso relacionado com a área mesmo e 

depois eu fui descobrindo o curso (PP02, 2017). 

 

[...] Na realidade eu sabia que não ia ter muita dificuldade porque eu 

gosto muito da área de humanas, então eu pensei, não, vou estudar 

coisas que eu gosto. Então, em questão de curso, penso eu que até em 

relação à própria farmácia eu seria melhor. Pra mim seria mais 

gostoso o curso, do que a farmácia, a farmácia era a questão, a 

minha profissão pra depois. Em questão do curso eu sabia que ia 

gostar (PP03, 2017). 

 

Devido eu ter começado a trabalhar numa escola é... foi me 

despertando esse interesse pela educação. Quando eu vi que era 

realmente o caminho que eu queria seguir e eu não poderia dispensar 

a experiência que eu já estava adquirindo naquela escola. Eu resolvi 

então partir pra esse curso, embora os professores foram unânimes, 

todos contra, né? Quando eu fui falar que eu queria fazer pedagogia. 

Aí eles falaram: pelo amor de Deus, procura outro curso, isso aí, a 

educação é difícil demais, mas eu gosto, e eu não posso dispensar 

essa experiência que estou tendo aqui. E assim fui, prestei o 

vestibular, passei, fiz a faculdade e foi a melhor coisa, melhor escolha 

que eu fiz na minha vida (PP04, 2017). 

 

[...] Como eu gostava muito de criança, então eu disse que iria fazer o 

curso de pedagogia, mas aí até depois que eu entrei no curso, uma 

professora falou vocês entraram no curso porque gostam de crianças, 

não é?  Não!  Vocês têm que gostar de ensinar as crianças, pois é 

diferente (PP05, 2017). 

 

Observa-se no discurso da professora (PP01/PP04/PP05) a docência como gostar 

e amar, principalmente gostar das crianças, mas ser professor não se resume a isso, 

Carvalho (1996, p. 19) afirma que “[...] é possível amar, respeitar, compreender a 

criança sem jamais ter como opção profissional ser pedagogo ou ser professor, enfim ser 

um agente social e institucional e ter como opção profissional responsabilizar-se pela 

educação escolar desta criança”. Como Libâneo enfatizou anteriormente, existem 

outros lugares em que a prática pedagógica acontece, mas nem toda prática pedagógica 

é prática docente, no ambiente escolar ela adquire delineados próprios da educação 

escolar, formalizada. 

A partir dessa premissa, iniciamos nossas análises das entrevistas com vista a 

entender a dimensão profissional dos sujeitos desse trabalho, no Quadro 05 podemos 
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observar a construção da carreira docente, fazendo uma análise crítica da escolha das 

professoras enquanto formação, o tempo de trabalho docente e sua jornada de trabalho 

semanal. 

 

Quadro 05: Caracterização dos sujeitos da pesquisa: formação e atuação docente. 

 Porcentagem Quantidade 

Formação Graduação 

Ano de formação 2000-2010 100% 6 

Formação Magistério + Pedagogia 33,3% 2 

Formação outra área + Pedagogia 33,3% 2 

Formação Pedagogia  33,3% 2 

Pós-graduação 

Pós-graduação especialização  100% 6 

Pós-graduação mestrado - - 

Pós-graduação doutorado - - 

Tempo de carreira 

docente 

Leciona + 5anos 50% 3 

Leciona +10 anos 50% 3 

Jornada de trabalho 

diária 

Jornada de trabalho 1 turno 33,3% 2 

Jornada de trabalho 2 turnos 50% 3 

Jornada de trabalho 3 turnos 16,6% 1 
Fonte: Entrevista, 2017. Elaboração: ANTONIO, 2017. 

 

No quadro de sujeitos participantes da pesquisa, duas professoras fizeram o 

curso Normal (magistério), realizando o curso de pedagogia posteriormente. No total, os 

seis professores da pesquisa têm formação em pedagogia, realizada entre os anos de 

2000 – 2010, um intervalo de dez anos no qual o Brasil, no que se refere às políticas 

educacionais voltadas para os anos iniciais, reformulou antigos regulamentos, a 

exemplo da LDB, e criou novos regulamentos, como a mudança do ensino fundamental 

de oito para nove anos. Outro ponto foi a década da Educação (1997 – 2007), período 

em que a LDB institui diferentes objetivos e um deles é um prazo para que todos os 

profissionais da educação com curso normal realizassem a formação em curso superior. 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura plena, 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, Art. 62). 

 

 

 Carvalho (1998, p.84-85) considerou essa meta “[...] ambiciosa [...] Difícil de se 

concretizar, mas vale pela intenção e por se constituir fonte de legitimação para os 

movimentos de reivindicação”. Essa meta na década da educação não foi atingida, pois 
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como o autor pontua era ambiciosa, atualmente ela é reforçada pelo Plano Nacional de 

Educação, meta 15, no bloco de metas que trata da valorização do professor, objetivo 

que tem como prazo de cumprimento o ano de 2024. 

 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais 

da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam (MEC/ SASE, 2014, p.12). 

 

Para Carvalho (1998) é um objetivo difícil de ser atingido, entretanto os mais de 

dez anos de promulgação desse objetivo facilitam as políticas estatais de incentivo à 

formação no curso superior, como o professor PP01 explicitou na entrevista: 

[...] quando eu iniciei na educação, eu entrei como magistério bem no 

ano em que era o ultimo ano né! E que poderia né? Estar ministrando 

aulas sem o curso de pedagogia, então assim, a prefeitura organizou 

pra que todos os professores que já estavam concursados, fizessem a 

graduação. Onde foi assim, motivado né? Pelo apoio, pela secretaria 

de educação, que nós enquanto professores concursados da rede que 

estivéssemos fazendo né? Realizando o curso de pedagogia (PP01, 

2017).  

 

O sujeito evidencia que ingressou na rede municipal no último ano da década da 

educação para a realização do curso superior em pedagogia e que a própria rede 

municipal de Goiânia, em parceria com o estado, organizou para que os professores 

fizessem o curso de pedagogia (a UEG foi a instituição de formação). Assim, no quadro 

geral, notamos que os sujeitos participantes não têm mais que vinte anos na carreira 

docente. Há dois grupos, o primeiro com três sujeitos que se inserem no ciclo da 

carreira docente proposto por Huberman (1995), na fase de estabilização, e o segundo 

com três professores na fase de diversificação. 

 Neste contexto, a fase de estabilização do ciclo de vida do professor é marcada 

pela passagem da fase do ingresso na carreira docente e pelo momento em que o 

professor concretiza a identidade de “si” e da identidade para o “outro,” nas palavras de 

Dubar (2006). Como salienta Huberman (1995, p.40), em um certo ponto da vida 

profissional docente “[...] as pessoas “passam a ser” professores, quer aos seus olhos, 

quer aos olhos dos outros [...]”. Esse período se insere num intervalo entre os oito e dez 

anos de atuação e se diferencia por ser o tempo de se comprometer, não que seja pela 
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vida toda, como pondera o autor, mas é o período de definição do prosseguimento na 

carreira docente ou não.  

Huberman (1995, p.40) reitera que as escolhas conjugadas com a dimensão 

pessoal e profissional, nessa fase, passam pelo período de escolha e renúncia, já que 

“[...] a escolha de uma identidade profissional implica a renúncia, pelo menos por um 

determinado período, a outras identidades, e este acto (escolher e renunciar) representa 

justamente a transição [...]”. A escolha profissional encaminhará a identidade 

profissional para determinados rumos, posto que cada profissão tem suas 

especificidades e será influenciada por diferentes dimensões identitárias.  

A fase de estabilização no trabalho docente também significa um período 

positivo, principalmente a nosso ver em relação ao ambiente escolar, lócus do fazer 

docente, e em relação à construção dos saberes docentes, que se encontram em um 

momento de segurança. Nono (2011, p. 17) descreve que se trata da fase mais positiva 

do trabalho docente, pois há “[...] uma maior facilidade em lidar com as classes, pelo 

domínio de um repertório de técnicas de ensino, pela capacidade de selecionar métodos 

e materiais apropriados em função dos interesses dos alunos, por uma maior 

independência na profissão”. Assim, é o momento em que os conhecimentos docentes 

ganham destaque, pois, como reforça Tardif (2000, p.13), eles se “[...] desenvolvem no 

âmbito de uma carreira, isto é, de um processo de vida profissional de longa duração do 

qual fazem parte dimensões identitárias e dimensões de socialização profissional, bem 

como fases e mudanças”. Assim pudemos perceber a fase de estabilização na fala do 

sujeito PP03, ao reconhecer que considera o contexto dos alunos na sala de aula, 

analisando o conteúdo e a maneira de encaminhá-lo: 

 

[...] o professor dos anos iniciais, ele tem que ser um estudioso 

constante, ele tem que estar aberto ao que a sala dele está pedindo. 

Ele tem que trabalhar pra aquela sala. Às vezes né, eu tenho que 

deixar esse conteúdo meio de lado, porque minha sala não está pronta 

para esse conteúdo. [...] Ele tem que procurar entender quem é 

aquela turma, que talvez a minha turma que vai vir o ano que vem 

não seja nada parecida com aquela né? Então, assim, o importante 

pra mim hoje, que eu acho principal antes do conteúdo, é eu saber 

com quem eu estou trabalhando (PP03, 2017). 

 

É nessa fase, como assinalado por Huberman e observado acima na fala do 

sujeito PP03, que o conjunto de pontos positivos dessa etapa da carreira docente, em 

nossa análise, faz com que os embates sejam menores, que haja uma menor 
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preocupação com o conteúdo, já que os outros conflitos internos foram amenizados. 

Além disso, nessa fase a consciência em relação ao aluno e como conduzir o conteúdo 

se tornam mais leves, pois o fato de estar à vontade com o seu conteúdo, metodologias e 

com o ambiente escolar faz com que a docência tenha pontos positivos.   

A fase de diversificação, na qual três sujeitos da pesquisa estão, define-se pelo 

momento de confronto e validação de suas práticas, de acordo com Huberman (1995, 

p.41) os professores lançam-se a uma série de experiências, “[...] diversificando o 

material didático, os modos de avaliação, a forma de agrupar os alunos, as sequências 

do programa”. Essa forma de agir se inscreve nessa etapa da carreira docente, pois 

anterior à fase de estabilização, a primeira fase da carreira docente - a entrada na vida 

acadêmica - é marcada por incertezas e o medo do insucesso restringe as tentativas de 

diversificar a prática docente (HUBERMAN, 1995). O professor PP02 demonstra isso 

ao falar sobre o papel da pesquisa, que contribui para ultrapassar barreiras em relação ao 

conteúdo e assim inova sua prática: 

 

[...] Quando as dificuldades começam a aparecer, você tem que 

passar um pouco a barreira e buscar outra forma de abranger aquela 

situação, então uma das coisas realmente é isso, a gente tem que 

buscar formas de lidar com determinadas situações que acontecem. 

Dentro de sala de aula, tal. Então é isso, agora tem gente que tem 

dificuldade e não procura superar as suas dificuldades.  Aí é o 

principal problema, igual quando começou a usar os computadores 

nas escolas, uma das coisas que teve professoras que já estavam 

muito tempo na sala de aula, quase aposentando, que não tinham 

essas habilidades tal! Houve muito problema pra interagir com essa 

questão da informática, da sala, de... Ainda tem hoje, por exemplo, se 

eu quero planejar uma sala, um laboratório de informática quando é, 

quando tem em determinado lugar. As pessoas que tem mais 

dificuldade de lidar com essa questão tecnológica não levam. Então, 

tudo vale de você passar suas barreiras pra poder ir, se não a 

dificuldade ela vai existir, aí vale a questão da pesquisa, do estudo, 

da informação. Então tudo requer esse, esse investimento pessoal 

mesmo (PP02, 2017). 

 

Destaca-se pelo discurso do professor a vontade de inovar sua prática docente, 

fazendo pesquisas, buscando formação e pontuando que essa formação é parte de um 

investimento pessoal. O que vai ao encontro de Huberman (1995) ao refletir sobre esse 

movimento na carreira docente, na fase da diversificação, pois ele constitui-se de 

desafios, de modo que o professor buscará inovar seu fazer para não cair na rotina, bem 

como manter o entusiasmo pela profissão. Para a autora Nono (2011, p.17), 
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corroborando com as afirmativas de Huberman, essa fase é representada por “[...] uma 

tentativa de causar maior impacto na sala de aula”.  

Se “fazer e se ver” como profissional é um dos desafios de se constituir como 

professor, além de entender a intencionalidade presente no ato de ensinar e que isso 

exige formação específica. Ser professor, como fazer parte de qualquer outra profissão, 

tem características e especificidades. A profissão docente tem como base a formação 

inicial ou continuada, que delimitam os valores éticos e de comprometimento 

profissional com o trabalho, com o seu fazer. Carvalho (1996, p. 19) salienta que ser 

professor é um ato de escolha de inserção social, 

 

[...] dentre as inúmeras opções para nos inserirmos produtivamente na 

sociedade como agentes sociais ativos, a nossa opção foi essa: de 

professor ou pedagogo; somos agentes sociais de um tipo de saber e 

de um tipo de cultura, que é o saber e a cultura escolar. Não somos 

educadores eventuais, mas profissionais da ação educativa escolar. 

 

A formação enquanto professor é uma opção que parte de uma escolha pessoal e 

que se assenta em alguns pilares de formação profissional, estes levam à construção de 

um sujeito com conhecimentos e saberes que norteiam e consolidam a profissão, que 

estão, por sua vez, presentes na dimensão profissional e integram a identidade docente.  

Essa dimensão profissional
11

 é construída na formação inicial e continuada, 

nesta perspectiva ela engloba os dilemas da profissão e os conhecimentos e saberes
12

 

edificados nesses momentos de formação. Libâneo (2001) expõe que a construção do 

profissional, e entendemos também que a dimensão profissional docente, perpassa dois 

campos, um epistemológico e outro profissional:  

 

A epistemológica compreende a docência como confluência de quatro 

campos de conhecimentos específicos (conteúdos das diversas áreas 

do saber e do ensino, conteúdos pedagógico-didáticos, conteúdos de 

saberes pedagógicos mais amplos, conteúdos relacionados com o 

sentido da existência humana). A profissional compreende um campo 

específico de intervenção profissional na prática social (LIBÂNEO, 

2001, p. 16-17). 

 

O primeiro se relaciona à formação, ao entendimento e à construção de 

conhecimentos assentados em bases da ciência, ligados a diferentes referenciais teórico-

                                                 
11

 Estamos nos referindo à dimensão profissional do professor. 
12

 “Damos aqui à noção de “saber” um sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as 

habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e 

saber-ser (TARDIF, 2000, p.10-11)”. 
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metodológicos que culminam na formação integrada do professor. O segundo se refere à 

concretização da profissão na prática docente, o exercício da profissão, a intervenção na 

prática social. Libâneo e Pimenta (1999) reforçam o debate acerca da construção da 

dimensão profissional assentada na formação inicial e continuada, com o objetivo de 

valorização da identidade do professor, e que os conhecimentos epistemológicos que os 

docentes constroem e reformulam ao longo de sua carreira estão assentados em 

referenciais teórico-metodológicos os quais constroem e colaboram para edificação e 

reavaliação de sua prática: 

 
O desenvolvimento profissional envolve formação inicial e contínua 

articuladas a um processo de valorização identitária e profissional dos 

professores. Identidade que é epistemológica, ou seja, que reconhece a 

docência como um campo de conhecimentos específicos configurados 

em quatro grandes conjuntos, a saber: conteúdos das diversas áreas do 

saber e do ensino, ou seja, das ciências humanas e naturais, da cultura 

e das artes; conteúdos didático-pedagógicos (diretamente relacionados 

ao campo da prática profissional); conteúdos relacionados a saberes 

pedagógicos mais amplos (do campo teórico da prática educacional) e 

conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana 

(individual, sensibilidade pessoal e social). E identidade que é 

profissional. Ou seja, a docência constituiu um campo específico de 

intervenção profissional na prática social – não é qualquer um que 

pode ser professor (LIBÂNEO e PIMENTA, 1999, p.260). 

 

Os autores Libâneo e Pimenta (1999) e Libâneo (2001) acreditam que essa 

dimensão profissional é marcada pela escolha da profissão, que tem como característica 

conhecimentos específicos construídos nos cursos superiores de pedagogia e 

licenciaturas. Os autores ponderam que a formação do profissional professor deve 

perpassar quatro conjuntos de conhecimentos que contribuirão para a consolidação da 

dimensão profissional docente, são eles: conteúdos das diferentes áreas do saber e do 

ensino; conteúdos didático-pedagógicos; conteúdos dos saberes pedagógicos mais 

amplos e conteúdos relacionados com o sentido da existência humana. Cada um desses 

abrange uma área de desenvolvimento de conhecimentos que a formação inicial e 

continuada deve proporcionar aos docentes, de forma a concretizar o arcabouço teórico-

metodológico, os seus saberes. 

Toda profissão tem em sua essência conhecimentos que norteiam o trabalho do 

sujeito, que se apoia nestes para exercer a sua prática. A exemplo do que menciona 

Tardif (2000), alguns eixos norteadores devem balizar, a nosso ver, a dimensão 

profissional: amparar a sua atividade profissional em conhecimentos especializados e 

formalizados, adquiridos por meio de formação, com diploma profissional na área; os 
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conhecimentos trabalhados nas disciplinas dos cursos de formação de professores 

devem estar voltados para a realidade da área; os profissionais formados têm a premissa 

e o direito legal, pelo título que os é concedido e pela formação profissional, de exercer 

a docência, como também o respalda; os profissionais devem construir o princípio da 

autonomia, já que a docência não é algo estático, com a aplicação de conhecimentos 

estanques, mas é algo dinâmico, que exige a adaptação dos profissionais a novas 

situações, fazendo necessária a reflexão para a solução e contorno de algumas 

circunstâncias que aparecem no cotidiano escolar; os profissionais, na construção de 

seus saberes no decorrer do processo de formação, devem entender que os saberes 

edificados ao longo do curso serão progressivos e evolutivos, e que necessitarão de 

constante revisão e crítica; a dimensão profissional também engloba a responsabilidade 

ética profissional, a preocupação com os objetos e resultados de seu trabalho. Assim, a 

profissão docente engloba compromissos e premissas que norteiam cada profissão e 

suas especificidades. 

Esses compromissos da profissão nascem na formação inicial ao se estabelecer 

contato com as especificidades que orientam a docência. Na formação do pedagogo, 

temos como uma das características a formação profissional ligada a outras disciplinas 

do currículo escolar, como professores habilitados há trabalhar nos anos iniciais, estes 

têm que lidar com as disciplinas que integram o currículo escolar: matemática, 

português, história, geografia, ciências. Neste contexto, encontramos nas ementas dos 

cursos de pedagogia disciplinas da formação inicial que se preocupam com a formação 

nessas áreas, aqui trata-se da Geografia, disciplina que o presente trabalho tem como 

foco.   

Na tentativa de entender como estão organizadas as disciplinas de 

conhecimentos geográficos, analisamos as ementas dos cursos de Pedagogia da UEG e 

UFG, o intuito era também entender como se estrutura as propostas de ensino para 

professores pedagogos.  É necessário considerar que esses conteúdos são parte do 

trabalho dos professores nos anos iniciais e assim constituem uma das bases da 

dimensão profissional, que são os conhecimentos e saberes do professor - construídos 

ao longo de um processo de formação, em que um desses espaços é a formação inicial. 

Assim, podemos analisar o Quadro 06: 

 

Quadro 06: Análise das ementas das disciplinas de conhecimento geográfico UEG e 

UFG, do curso de pedagogia. 
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Universidade Curso Disciplina Período 
Carga 

horária 

Referenciais da 

Geografia 

localizados na 

ementa das 

disciplinas 

UEG/Anápolis Pedagogia 

Conteúdos e 

processos de ensino 

de Geografia 

6º 60h 7 

UFG/Goiânia Pedagogia 

Fundamentos e 

Met. de Ciências 

Humanas nos anos 

iniciais do Ens. 

Fundamental I 

3º 72h 0 

UFG/Goiânia Pedagogia 

Fundamentos e 

Met. de Ciências 

Humanas nos anos 

iniciais do Ens. 

Fundamental II 

4º 72h 2 

Fonte: Ementa do curso de pedagogia: UEG e UFG, 2017. Elaboração: ANTONIO, 2017. 

 

Pelo quadro notamos que a disciplina em que a geografia está presente, no curso 

de pedagogia da UEG, se insere no 6º período do curso (final do curso) e apresenta a 

carga horária de 60 horas ao longo de um semestre. Essa disciplina também é realizada 

de modo independente das outras áreas do conhecimento específico, por exemplo, a 

História. Como se apresenta no caso da UFG, onde as disciplinas de Geografia e 

História são trabalhadas juntas, tentando atender uma perspectiva interdisciplinar ou 

integradora (PIMENTA et al., 2017).  

No caso do curso de pedagogia da UFG, temos duas disciplinas no 3º e 4º 

período (meio do curso), perfazendo um total de 144 horas ao longo de dois semestres. 

Partindo para a análise do referencial teórico da geografia, que encontramos como base 

norteadora das disciplinas, percebemos que no curso da UEG, por ser apenas uma 

disciplina e com carga horária menor, há mais ênfase no estudo dos conteúdos 

geográficos. O que observamos pela quantidade de referenciais ligados à área da ciência 

geográfica e também pela proposta dos eixos norteadores da disciplina, como observado 

na Figura 08. 
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Figura 08: Disciplina com a temática Geografia na UEG 

Fonte:http://www2.unucseh.ueg.br/graduacao/pedagogia/downloads/plano_curso/3Ano/6Period

o/CONTEUDOS_PROCESSOS_DE_ENSINO_DE_GEOGRAFIA.pdf 

 

Nessa ementa observamos eixos diretamente ligados aos pressupostos da 

Geografia, bem como a tentativa de entender como está organizado o ensino dessa 

disciplina nos anos iniciais. No caso da UFG temos outro quadro, dentro de um total de 

144 horas divididas em duas disciplinas, temos dois referencias teóricos na segunda 

disciplina e o eixo estrutural das disciplinas está ligado a ciências humanas, não a 

Geografia ou a História, além disso apresenta-se de forma generalizante o que será 

trabalhado, como analisamos a seguir nas figuras 09 e 10: 
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Figura 09: Disciplina I com a temática Geografia na UFG. 

Fonte: https://www.fe.ufg.br/p/4257-ementas-das-disciplinas-do-curso-de-pedagogia, 2017. 

 

Figura 10: Disciplina II com a temática Geografia na UFG 

 

Fonte: https://www.fe.ufg.br/p/4257-ementas-das-disciplinas-do-curso-de-pedagogia, 2017. 

 

Notamos que o termo “ciências humanas” deixa o enfoque amplo, visando 

atender, em nossa análise, uma proposta integradora. Em nenhum momento na ementa 

das disciplinas do curso de pedagogia da UFG, no eixo de descrição, apresenta-se a 

palavra Geografia. O referencial teórico que norteia a disciplina é aberto e encontramos 

somente dois referenciais ligados à geografia, especificamente ao ensino de Geografia. 

Há um esvaziamento de conhecimentos específicos e o peso maior em outras áreas, 

Pimenta et al. (2017) discutem que a perspectiva integradora não se concretiza, 

mediante o fato dos cursos apresentarem uma perspectiva disciplinar e demonstrar os 
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conteúdos da educação básica na formação inicial de forma fragmentada, o que 

dificultaria a prática docente. Em uma perspectiva interdisciplinar ou integradora, um 

dos objetivos é que o docente tenha uma visão de totalidade do objeto de estudo de sua 

formação e saiba relacionar com as outras áreas da ciência (THIESEN, 2008). 

Outro ponto observado em ambas as instituições é o papel das metodologias (o 

como fazer, o que fazer) nas disciplinas de conhecimentos específicos, como salienta 

Libâneo (2006) há um esvaziamento teórico nas disciplinas de conhecimentos 

específicos, nos cursos de pedagogia: 

 

Em boa parte dos atuais cursos há quase que total ausência no 

currículo de conteúdos específicos (de português, ciências, 

matemática, história etc.), existindo apenas as metodologias. Como 

formar bons professores sem o domínio desses conhecimentos 

específicos? Essa exigência se amplia perante as mais atuais 

concepções pedagógicas, em que o ensino está associado ao 

desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos por meio dos 

conteúdos, ou seja, aos processos do pensar autônomo, crítico, 

criativo. Não se trata mais de passar conhecimentos, mas de 

desenvolver nos alunos capacidades e habilidades mentais referentes a 

esses conhecimentos. Está sendo requerido dos professores que 

dominem os conteúdos mas, especialmente, o modo de pensar, 

raciocinar e atuar próprio de cada disciplina, dominar o produto junto 

com o processo de investigação próprio de cada disciplina. Como 

fazer isso sem os conteúdos específicos? (LIBÂNEO, 2006, p. 861). 

 

Libâneo (2006) aponta que com esse esvaziamento teórico nos cursos de 

formação inicial, não é possível que o professor construa conhecimentos que o auxiliem 

no ensino de conteúdos específicos, e muito menos que atenda às exigências de 

trabalhar com essas disciplinas, já que não dominam o modo de pensar da disciplina. 

Esse contexto apresentado pelo autor é encontrado nas entrevistas realizadas, as 

professoras não se recordam de nenhum referencial teórico da Geografia ao serem 

indagadas sobre o processo de sua formação pela seguinte pergunta: Durante o processo 

de formação educacional desde a Educação Básica, Formação Inicial e Formação 

Continuada, quais são as suas principais referências teórico-conceituais da Geografia? 

[...] eu vou te falar que nenhuma referência teórica assim, específicas 

da disciplina não. (PP02, 2017). 

 

Não, eu não lembro de nenhum autor específico da área de geografia, 

específica não. Eu só lembro assim, que a gente estudava textos. Eu 

tive seis meses de metodologia de geografia e a gente estudava textos 

amplos, sobre vários autores, mas um específico que me marcou eu 

não tenho (PP03, 2017). 
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Não consigo lembrar. [...] Trauma, eu nunca gostei de Geografia e 

durante o período que eu fiz meu ensino fundamental foi médio, eu 

não gostei. Eu nunca consegui gostar de geografia. [...] Não pra mim, 

como eu não gosto [...] não teve nenhum significado. Embora eu 

trabalhe com os meus alunos, eu trabalho geografia sim, mas durante 

a minha formação, pra mim isso deixou trauma (PP04, 2017). 

 

Eu não tenho autor, não. O que eu faço é pegar o livro didático do 

ano da turma e trabalho em cima do livro didático, às vezes faço 

algumas pesquisas na internet de alguns vídeos (PP05, 2017). 

 

[...] Pra ser bem sincero com você realmente eu não lembro. Agora 

assim, na época da faculdade quando a gente teve as aulas de 

fundamentos em ciências humanas, é a gente quase não teve aula, pra 

te falar a verdade. Então assim, ficou bem defasado mesmo. Como eu 

te falei ficou mais voltado pra questão da história e geografia mesmo 

a gente quase não viu (PP06, 2017). 

 

Os sujeitos PP02, 03 e 05 evidenciam que não têm nenhum referencial da 

Geografia que estudaram ou atualmente utilizam para respaldar sua prática; a professora 

PP03 deixa claro que teve uma disciplina na formação inicial, mas não se recorda de 

referenciais da disciplina, demonstrando o diminuto significado da disciplina
13

. Assim 

também faz o professor PP06, que confirmou o que analisamos nas ementas dos cursos, 

que a disciplina na qual os conteúdos geográficos deveriam ser estudados tinha ênfase 

em só uma área do conhecimento, não contemplando o objetivo da disciplina.  

 Neste contexto, continuando nossa análise, os sujeitos PP02 e 05 consideram 

como referencial teórico o livro didático e também fazem pesquisas por outros meios, 

mas notamos na fala que o LD é primordial: 

 

A gente fica muito focado em cima do livro didático mesmo, né? E 

aquilo que a gente pesquisa, de informação que a internet traz, né? 

Ou material de pesquisa, mas referencial teórico de disciplinas, nós 

não temos (PP02, 2017). 

 

D’Avilla (2008) argumenta que a falta de recursos materiais, de livros, além dos 

livros didáticos, reduz a ação docente, bem como acaba por limitar as situações 

didáticas. Essa problemática do livro didático (LD) recai sobre como o professor 

manuseia esse instrumento ou se deixa manusear pelo livro didático. Ao assumir as 

responsabilidades, o momento de exercer sua autonomia em relação ao conteúdo, a sua 

                                                 
13

 Esse significado da disciplina para o professor é importante, Ausubel salienta: para que o conteúdo 

tenha significado para o aluno no processo de ensino e aprendizagem é importante que o professor tenha 

claro em sua prática, a importância e o significado de se ensinar e aprender, o conteúdo. 
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prática docente, o professor acaba por se apropriar das verdades do livro didático, como 

apresentado na fala do sujeito PP04, ao ser indagado se já teve alguma dificuldade em 

ensinar conteúdos geográficos, ele demonstra sua relação com o livro didático: 

 

Eu nunca tive dificuldades, não mesmo, porque já vem nos livros 

didáticos (PP04, 2017). 

 

 

O sujeito PP04 expôs que não teve uma relação próxima com a Geografia, que 

essa disciplina foi um trauma e que mesmo assim não deixou dificuldades, que ensina 

Geografia da mesma maneira, mas ao pegar os conteúdos prontos do livro demonstra 

que reproduz o que está ali acabado. A professora retira a função do LD de instrumento 

do professor e passa a ser instrumentalizado por este. D’Avilla (2008, p.111) reitera que 

o uso do livro didático de forma massiva e acrítica está distante de ser um apoio 

didático do professor, pelo contrário, “[...] representa um sério risco à sua autonomia 

pedagógica”.  

O professor PP06 foi o único que deixou claro que já utilizou referências da 

Geografia, além do livro didático, ao ser indagado sobre como aprendeu os conteúdos 

geográficos que utilizou ele expõe: 

 
O referencial que eu utilizei foi o livro didático e pesquisas na 

internet, os recursos foram esses mesmos, pesquisei bastante na 

internet, utilizo os livros que tem aqui na biblioteca relacionados à 

geografia (PP06, 2017). 

 

O LD é a fonte mais utilizada para consulta e planejamento dos docentes 

(D’AVILLA 2008), sabemos que ele é o material didático de auxílio ao professor para o 

encaminhamento do conteúdo, mas é também o material de estudos dos alunos, sob a 

orientação do professor. Observamos nas falas dos entrevistados que o LD prevalece na 

sala de aula como instrumento de orientação da prática docente, bem como o norteador 

da seleção de conteúdos e planejamento: 

 
Não senti dificuldade, devido ao grande acervo que a gente tem em 

relação aos conteúdos. Porque a gente tem o livro didático, mas nós 

também temos acesso aos livros de apoio, à internet, a coisas que a 

gente utiliza pra poder está trabalhando melhor e poder está 

colocando no plano de aula (PP01, 2017). 

 

[...] Estudar aqui mesmo, o conteúdo do meu livro didático né? O 

que, que vai ter que vir, quando eu, eu já preparo para o ano né? O 
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que eu vou trabalhar naquela disciplina, nesse momento (PP03, 

2017). 

 

O que eu faço é pegar o livro didático do ano da turma, e trabalho em 

cima do livro didático, às vezes faço algumas pesquisas na internet de 

alguns vídeos. [...] Por exemplo, agora nas aulas sobre vulcões, eu 

passei um vídeo para eles, assim eles relembram. Contudo, o que eu 

uso mesmo são o livro didático e pesquisas na internet (PP05, 2017).  

 

 

Os sujeitos colocam o LD em lugar de destaque na sala de aula, porém é 

necessário que em seus planejamentos diários eles analisem criticamente o conteúdo 

escolhido. D’Avilla (2008) argumenta que os LD’s carregam discursos e ideologias, por 

isso é importante verificar as informações que são veiculadas por eles. Como reitera 

Lajolo (1996, p.07-08), “[...] nem todos os livros estão sempre certos sobre tudo, que 

em várias situações é preciso ir além do que diz o livro, e que na situação de sala de aula 

o professor é o mais qualificado para referendar ou não o que está nos livros”. Ampliar 

o que está no livro, refutar informações, bem como aproximar os exemplos do LD da 

realidade dos alunos é o papel do professor como mediador do conhecimento, afinal ele 

deve direcionar o uso do LD em suas aulas. 

Lajolo (1996, p. 08) enfatiza que o professor, no processo de ensino e 

aprendizagem, tem que ter clareza do papel que o livro didático desempenha em sala de 

aula, ninguém mais que o docente sabe o que é relevante para aquela realidade e o LD 

tem limites: “[...] o melhor dos livros didáticos não pode competir com o professor: ele, 

mais do que qualquer livro, sabe quais os aspectos do conhecimento falam mais de perto 

a seus alunos, que modalidades de exercício e que tipos de atividade respondem mais 

fundo em sua classe”. A fala do sujeito PP03 se aproxima dessa concepção da autora, a 

qual concordamos: 

 

[...] Já deixe livro aqui, conteúdo que eu passo, eu falo: por enquanto 

não, vamos lá frente. Isso daqui está mais importante, depois eu volto, 

não volto [...]. Eu não tenho essa sequência de conteúdos não, eu faço 

de acordo com que eu vejo que eles precisam e estão gostando (PP03, 

2017). 

 

O sujeito PP03 demonstra uma relação de autonomia com o LD, pois considera 

os diferentes contextos de sua sala e as situações de aprendizagem, da mesma maneira 

que afirma Lajolo: 

[...] ao longo de sua presença na sala de aula, é preciso planejar seu 

uso em relação aos conteúdos e comportamentos com que ele trabalha. 

É só a partir disso que se pode descobrir a melhor forma de 
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estabelecer o necessário diálogo entre o que diz o livro e o que 

pensam os alunos. Pois é só na interação entre o saber que se traz do 

mundo e o saber trazido pelos livros que o conhecimento avança 

(LAJOLO, 1996, p. 06). 

 

Assim, a partir do momento que o docente encontra uma maneira de dialogar a 

realidade vivenciada pelo aluno com os conhecimentos veiculados pelos LD’s, o 

processo de ensino e aprendizagem avança. Tal como quando o docente assume uma 

postura crítica em relação às informações desse material. D’Avilla (2008) argumenta 

que a autonomia sobre o LD é um ponto importante para obter avanços no processo de 

ensino e aprendizagem. O professor deve o observar como material de apoio para a 

realização de sua prática, não como “tábua de salvação”, o LD não pode limitar a 

criatividade, a reflexão, a recontextualização dos conteúdos pelo docente.  

O nível de exigência teórica colocado a esses professores é alto, já que 

trabalham nos anos iniciais com diferentes disciplinas e lhes exigem que dominem esses 

conteúdos e que entendam o contexto das ciências/disciplinas que ensinam. Essas 

exigências são colocadas pelas leis e regulamentos que norteiam e definem os objetivos 

do ensino dos conteúdos nesses primeiros anos de aprendizagem. No documento mais 

recente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que surge como substituição aos 

antigos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), nota-se no eixo da Geografia - que 

enfoca os anos iniciais - as exigências relacionadas aos conteúdos:  

 

[...] o aprendizado não deve ficar restrito apenas aos lugares de 

vivência. Outros conceitos articuladores, como paisagem, região e 

território, vão se integrando e ampliando as escalas de análise (BNCC, 

2017, p.320). 

Paisagens naturais e antrópicas em transformação (BNCC, Geografia 

3ºano, 2017). 

Relação campo e cidade (BNCC, Geografia 4ºano, 2017). 

Território, redes e urbanização (BNCC, Geografia 5ºano, 2017). 

 

Em função disso, a exigência recai sobre a prática e formação docente.  Braga 

(2007) salientou esse fato ao falar dos PCN’s, mas citou também que agora a BNCC se 

enquadra no atual momento e  

 

[...] dá mostras de que os conhecimentos teóricos específicos exigidos 

para que um professor siga suas orientações estão muito além do que é 

oferecido nas nossas formações. Assim, a carência de uma formação 

consistente para a docência da disciplina faz com que muitos 

professores das séries iniciais desenvolvam um ensino com 

significado bastante restrito [...] (BRAGA, 2007, p. 145). 
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A autora evidencia que os cursos de formação inicial de formação de professores 

polivalentes (pedagogos) não acompanham os documentos, as exigências ultrapassam 

os limites da formação. Lima (2007) considera o professor dos anos iniciais como 

polivalente, pois acredita que seja um sujeito capaz de apropriar-se dos diferentes 

conhecimentos, bem como o de saber lidar com o público: “crianças pequenas”. 

Pimenta et al. (2017) enfatizam, por meio de uma pesquisa realizada nos cursos 

de Pedagogia do Estado de São Paulo, que os cursos de formação inicial não se 

enquadram em uma matriz interdisciplinar e/ou integradora, e podemos concluir que 

isso também acontece nos dois cursos que as ementas foram analisadas. Libâneo (2017) 

pontua que as matrizes curriculares dos cursos reforçam uma formação fragmentária e 

dispersa, em nossa análise há ênfase maior em outras áreas, de forma que alguns 

conteúdos são esquecidos ou tornam-se desarticulados entre si. O autor salienta que 

existe uma ausência das disciplinas que os futuros docentes ensinarão as crianças. 

Desta maneira formam-se professores polivalentes, destituídos de sua 

polivalência, essa conclusão parte dos fatos que analisamos e autores como Pimenta et 

al. (2017) e Libâneo (2017) a reforça com suas pesquisas, como argumenta o último 

autor: 

 

Em relação aos conteúdos específicos do currículo do Ensino 

Fundamental [...] constatou-se que estão praticamente ausentes. 

Embora estejam registradas na matriz curricular disciplinas que 

trazem os termos “fundamentos de...” ou “conteúdos de...”, nos quais 

supostamente apareceriam os conteúdos específicos a serem ensinados 

nos Anos Iniciais, não é o que acontece. Não há evidência em 

nenhuma ementa de que são contemplados, de forma sistemática, os 

conteúdos substantivos de cada disciplina a ser ensinada no Ensino 

Fundamental. Parece haver um entendimento tácito entre os 

professores-formadores e entre os coordenadores de curso 

responsáveis pelo currículo de que os alunos já dominam esses 

conteúdos, trazidos do ensino médio, o que, como se sabe, não 

acontece (LIBÂNEO, 2017, p. 66). 

 

Essa problemática endossada por Braga (2007), a de uma formação restrita, é 

reafirmada pela pesquisa de Libâneo (2017), que afirma a possibilidade de considerar 

esse profissional polivalente, já que a formação integrada com as disciplinas específicas 

e o lidar com as diferentes disciplinas que integram o currículo escolar o tornam 

polivalente. Na presente pesquisa, indagamos aos professores pedagogos como eles 
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observavam o fato de terem sua imagem associada ao termo polivalente e quais seriam 

os desdobramentos e exigências que vinham com esse termo, analisemos a seguir: 

 

[...] não é que seja exigência, é algo que está no currículo. É para os 

professores dessas séries então a gente tenta cumprir da melhor 

forma possível (PP01, 2017). 

 

[...] eu considero extremamente pertinente assim, esse termo 

polivalente. Porque eu tenho que saber lidar com todas as disciplinas 

[...] É muita exigência, tanto é de fora no caso que é cobrado da 

estrutura organizacional, de fora pra dentro, como nossa mesmo 

(PP02, 2017). 

 

[...] eu acho sim que o pedagogo ele é polivalente, ele tem essa 

condição pra ser, e até essa idade que ele trabalha assim dá pra levar 

dessa maneira (PP03, 2017). 

 

Eu acho que independente de chamá-lo de polivalente, o professor já 

é. Não precisa colocar o nome. É tanta coisa que envolve uma sala de 

aula, é o sentimento do aluno. Você é uma pessoa só. Você é um 

professor pra cada aluno, cada aluno você trata de um jeito, então a 

palavra professor já é polivalente, acho que não precisaria mudar a 

nomenclatura (PP05, 2017). 

 

Eu concordo sim em ser o professor polivalente porque eu acredito 

que as crianças menores, elas precisam ter uma referência pessoal, 

precisam ter aquele professor que é aquele professor que é a 

referência deles. Porque se tiver muitos professores na sala de aula, 

eles acabam perdendo a referência, então eu acredito que, que sim.  

Que o próprio professor dos anos iniciais ele é o professor 

polivalente. Eu acho que os desdobramentos, acredito que muitas 

vezes o trabalho acaba se tornando um pouco cansativo para o 

professor, porque são muitas disciplinas pra poder ser trabalhadas de 

uma forma mais específica e isso acaba fazendo com que a gente 

trabalhe mais de uma forma geral, a gente não consiga focar tanto em 

uma disciplina, como a gente tem que trabalhar várias a gente acaba 

tendo que trabalhar mais de forma geral. Então acredito que esse seja 

um dos desdobramentos (PP06, 2017). 

 

 

Os professores concordam que os designar como profissionais polivalentes é 

pertinente, porque condiz com o contexto de sua prática; na formação inicial se constrói 

essa noção, pois acredita-se que ela abarca os diferentes componentes curriculares da 

educação básica, tal como os documentos oficiais os respaldam, já que as DCN’s 

esclarecem que o ensino das disciplinas de geografia, história, ciências, português e 

matemática far-se-á por profissionais formados em pedagogia. 

Os professores PP01 e PP02 evidenciam que essa exigência de ser polivalente é 

colocada, injetada por meio de regulamentos que estabelecem essa habilitação 
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profissional de trabalhar com as diferentes disciplinas curriculares. Os sujeitos PP03 e 

PP05 expõem que não é necessária a nomenclatura, pois a polivalência acontece no 

contexto de sua prática, afirmam também que são polivalentes independente da 

designação. O professor PP06 acredita que, devido ao contexto de sua prática, é 

necessária a polivalência, pois é importante os alunos terem um professor como 

referência para o processo de ensino e aprendizagem. O sujeito salienta que um dos 

desdobramentos dessa função é a obrigação de se trabalhar com muitas disciplinas e que 

o tempo não permite isso, assim acabam por trabalhar os conteúdos de forma 

generalista. 

 A polivalência dos professores pedagogos é evidente, como incumbência, mas 

também como realidade na prática docente dos professores pedagogos, assim como 

argumentam Cruz e Batista Neto (2012, p. 389) ela “[...] constitui o cerne do trabalho 

do professor dos anos iniciais”. A escola, como ambiente de concretização da profissão 

docente, é o lócus dessa polivalência e o ambiente de concretização da dimensão 

profissional e da dimensão organizacional. 

Nessa perspectiva, no próximo item - 2.4 - discutiremos como a dimensão 

organizacional/institucional se caracteriza e como ela apareceu na entrevista com os 

professores pedagogos. 

 

2.4. A DIMENSÃO DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

ORIENTADORA DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR 

DO PROFESSOR PEDAGOGO 
 

Organização, regulamentação, perspectivas que transcorrem a gestão escolar e 

organizam o trabalho docente são pontos com os quais nos deparamos nesta dimensão 

identitária, o lidar com as questões da instituição em que se trabalha, os regimentos 

externos e internos, as exigências que são colocadas aos professores, metas e 

expectativas. Nóvoa (1992) esclarece que essa dimensão é marcada por ser o momento 

de produzir a escola, de desenvolvimento e construção do trabalho do professor. O autor 

pontua que é na instituição também que se desenvolve a perspectiva de escola como 

ambiente educativo, de modo que “[...] trabalhar e formar não sejam actividades 

distintas (NÓVOA, 1992, p. 18)”. 

O autor entende que esse é um desafio da dimensão organizacional/institucional 

e considera que a formação docente deve perpassar o ambiente formativo e as 
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burocracias que o regem, posto que ensinar exige da prática docente um processo de 

formação continuada. Esse projeto de formação continuada, articulado com o ambiente 

escolar, para Nóvoa (1992) não pode ser visto à margem de projetos profissionais e 

organizacionais, já que ambas as dimensões constituem a identidade do professor. Na 

mesma perspectiva de Nóvoa (1992), a autora Abdalla (2006) assinala que a escola, 

para o professor, deve ser vista e vivenciada como contexto de sua atuação, bem como 

local de formação. Para Pimenta (2011), a dimensão organizacional/institucional é o 

lócus de concretização da atuação profissional e do estabelecimento de padrões a serem 

atingidos no exercício profissional. 

Nessa dimensão, a escola é o ambiente de prática e formação docente que se 

desenrolam em quatro elementos, segundo Abdalla (2006), de relação do professor com 

a escola: a gestão escolar; o Projeto Político Pedagógico; a organização e articulação do 

currículo e a preocupação da escola com o projeto de formação do professor. Em nossa 

análise, a gestão escolar engloba os outros três elementos de ligação do professor, ela 

tem o papel de contribuir para sua construção e consolidação, pois orienta o projeto de 

escola. 

A gestão escolar pode ser entendida como o resultado de diferentes discursos e 

concepções que se refletem na prática docente (LIBÂNEO, 2001). Essa gestão perpassa 

o planejamento, a avaliação, a organização e a direção realizada pelos diferentes sujeitos 

que trabalham e vivenciam esse ambiente, professores, alunos e pais dos alunos. 

Libâneo (2001) salienta que os modelos de gestão escolar, baseados em concepções 

políticas e de sociedade diferentes, transmitem os ideários de projeto de escola e de 

transformação social que a escola almeja alcançar: 

 

As concepções de gestão escolar refletem portanto, posições políticas 

e concepções de homem e sociedade. O modo como uma escola se 

organiza e se estrutura tem um caráter pedagógico, ou seja, depende 

de objetivos mais amplos sobre a relação da escola com a conservação 

ou a transformação social. (LIBÂNEO, 2001, p. 03-04) 

 

Assim, a organização escolar se concretiza por meio do tempo de realização das 

atividades no ambiente escolar e extraescolar; nas regras e normas a serem seguidas; na 

elaboração dos documentos da instituição; na preocupação com a formação dos 

docentes; na agenda escolar, com os eventos escolares, feriados e outros acontecimentos 

que perpassam o dia a dia das escolas; o processo de planejamento escolar, uma forma 
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de organizar e orientar a prática docente que muitas vezes passa a ser um meio de 

regulação das instituições de ensino, dependendo do modelo de gestão adotado. Os 

autores Tomazi e Asinelli (2009) demonstram que o ato de planejar nasce nas relações 

de poder, que é mais amplo do que o ato de organizar e sistematizar as atividades e 

conteúdos de ensino: 

A ação de planejar ultrapassa o planejamento propriamente dito, pois 

implica as relações de poder que se estabelecem entre os atores da 

instituição escolar. O planejamento ao mesmo tempo reflete e interfere 

nas relações entre: direção, supervisão, professores, além dos alunos e 

de suas famílias (p. 182). 

  

Vasconcellos (2009), ao ser questionado em uma entrevista sobre o papel do 

planejamento como instrumento de controle, esclarece que dependendo do sistema de 

organização da unidade de ensino, este pode ser uma arma contra o professor, pois ao 

ser elaborado deve ser cumprido: 

[...] ele ainda é um instrumento burocrático e autoritário. Em um 

sistema autoritário, o planejamento é uma arma que se volta contra o 

professor porque o que ele disser - ou alguém disser por ele - que vai 

ser feito tem que ser cumprido. Caso contrário, ele foi incompetente. 

E, nem sempre, conseguimos fazer o que planejamos. Por diversas 

razões, inclusive por falha nossa, mas não unicamente por isso. No 

entanto, o movimento da sociedade e o processo de redemocratização 

têm favorecido o conceito de planejamento como real instrumento de 

trabalho e não como uma ferramenta de controle dos professores 

(VASCONCELLOS, 2009). 

 

O planejamento é um instrumento burocrático, mas também contribui com o 

processo de ensino, como Vasconcellos (2009) salienta, ele é um instrumento do 

trabalho do professor e não seu inimigo.  Na rotina da escola, o ato de planejar se 

esbarra em alguns contratempos do cotidiano escolar e também nas concepções sobre o 

que é planejar. O sujeito PP05 evidencia isso ao mencionar na entrevista as dificuldades 

que encontra para esse momento e explicita também uma concepção sobre o que é 

planejar: 

 

As principais dificuldades é o planejamento, às vezes eu estou dando 

aula de um tema, aí eu já estou planejando o outro seguinte, eu 

coloco os meninos para fazerem tarefa, aí eu vou ler o próximo tema. 

Não dá tempo, de sentar e fazer um planejamento certinho, bonitinho, 

pensar muito. Você está ali, é dinâmico é rápido (PP05, 2017). 

 

O ato de planejar parte de uma intencionalidade, não pode ser visto nem 

entendido como uma atividade banal de controle, nem de diminuta relevância para o 
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processo de ensino e aprendizagem. O professor PP05, em nossa análise, entende que 

ler é estar planejando, porém o planejamento transcende essa ideia básica de selecionar, 

de estudar os próximos conteúdos a serem ministrados, ele não se restringe somente a 

esse ato. O planejamento visa organizar, nortear, sistematizar, atingir objetivos 

sistematizados para um ano letivo, um semestre, um bimestre, bem como expressa 

concepções de educação, de conhecimento e currículo que são construídas na formação 

inicial. Vasconcellos (2009) salienta que a realidade vivenciada direciona o 

planejamento, pois ela revela como acontece o agir, e planejar é antecipar ideias. 

 

[...] quando falamos em processo de ensino e aprendizagem, estamos 

falando de algo muito sério, que precisa ser planejado, com qualidade 

e intencionalidade. Planejar é antecipar ações para atingir certos 

objetivos, que vêm de necessidades criadas por uma determinada 

realidade, e, sobretudo, agir de acordo com essas ideias antecipadas 

(VASCONCELLOS, 2009). 

 

O planejamento nasce de uma intencionalidade em relação ao processo de ensino 

e aprendizagem que se concretiza na sala de aula, por isso a importância de se conhecer 

a realidade, pois ela guarda fatos que contribuem para o professor organizar e realizar 

sua prática. A concepção de planejamento inicia sua edificação na formação inicial e 

tem sua materialização na escola, com os planejamentos coletivos e individuais. O 

professor PP05 salientou na entrevista como o planejamento aconteceu na universidade, 

em uma disciplina da graduação, e como é o momento atual na prática cotidiana. 

[...] Nós fizemos todo aquele planejamento, metodologia, objetivos, 

conclusão, avaliação. Nós preparamos uma aula inteira, hoje em dia 

a gente não faz mais o planejamento assim. A gente só joga os 

conteúdos, não coloca avaliação, objetivos, o material que vai usar 

(PP05, 2017). 

 

A forma como o docente encara o ato de planejar, indica o que acontece em sua 

prática. Como Vasconcellos (2009) explicita, planejar é uma atividade do trabalho 

docente muito séria, é necessário seguir objetivos claros, como também é importante 

firmar o planejamento como prática rotineira do processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse jogo de organização do ambiente escolar, o currículo ganha destaque no 

planejamento e seleção de conteúdos. Ele é um dos instrumentos de poder que 

regulamenta os conteúdos que podem e precisam ser trabalhados nas disciplinas que o 

integra. O currículo também materializa diferentes intenções governamentais, inserido 
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em um contexto de discursos de poder que, muitas vezes, não se adequa à realidade das 

instituições de ensino. Além disso, ele representa os anseios de professores e 

pesquisadores que integram as equipes de elaboração desses documentos, essas 

concepções frequentemente tornam-se nebulosas e acabam por não se consolidar.  

Young (2014) afirma que esses discursos que perpassam o currículo podem ser 

analisados sobre duas óticas: “discursos pedagógicos oficiais e discursos pedagógicos 

de recontextualização
14
”. O autor salienta que o primeiro diz respeito ao governo e suas 

intenções sobre o currículo e o segundo são os especialistas, pesquisadores e os 

professores que defendem suas perspectivas sobre o currículo. Para Young (2014), essas 

duas visões sobre o currículo acabam por gerar tensões, já que os discursos buscam 

muitas vezes atingir objetivos distintos. 

Nenhuma instituição, além das escolares de nível básico ou superior, tem um 

currículo estruturado a serviço do conhecimento, assim, “[...] todas as instituições 

educacionais afirmam e presumem dispor de um conhecimento ao qual outros têm 

direito de acesso e empregam gente que é especialista em tornar esse conhecimento 

acessível (os professores) (YOUNG, 2014, p. 197)”. Os professores têm o currículo 

como um instrumento do seu trabalho, nesse contexto o docente tem que analisar os 

discursos que o perpassam. O currículo prescrito encontra maneiras indiretas de se 

enraizar, como Sacristán (1998) explicita, essa é a única forma que as orientações e 

exigências no formato de currículo encontraram. Nas entrevistas, o sujeito PP03 relata 

que eles têm um currículo a ser seguido e cumprido, evidencia também como o 

currículo se faz presente no ambiente escolar:  

 

[...] a gente tem um currículo, então a gente tem que seguir esse 

currículo. Esse currículo, ele já é pré-elaborado, ele já vem até da 

secretaria da educação mesmo e a gente, dentro daquele currículo, a 

gente vai escolher quais são disciplinas pra nossa turma, da nossa 

idade (PP03, 2017).  

 

O professor PP06 afirma que a utilização do currículo para a seleção dos 

conteúdos é orientada. Sacristán (1998) salienta que o currículo determina a cultura a 

qual os alunos terão acesso. O autor reitera que é necessário cuidado, pois os materiais 

nos quais o currículo se materializa são mínimos, oferecem o mínimo, isso é uma 

estratégia para se propagar, de forma indireta, já que o controle e fiscalização são 

                                                 
14

 [...] O termo refere-se ao modo como os elementos do conhecimento disciplinar são incorporados ao 

currículo para aprendizes de diferentes idades e conhecimentos anteriores (YOUNG, 2014, p. 199). 
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facilitados e esses materiais acabam por selecionar, restringir e delimitar o que entra na 

sala de aula. 

Neste contexto, o currículo prescrito parte de intenções de diferentes grupos, 

com finalidades que vão desde o controle do processo de ensino e aprendizagem até a 

organização e seleção de conteúdos os quais diferentes sujeitos terão acesso, com 

igualdade de oportunidades, como pontuado por Sacristán (1998). Nesse contexto, o 

professor com um olhar crítico sobre esse material tem um papel importante, pois na 

prática ele traduz o currículo e analisa a cultura que os alunos terão acesso. O professor 

é um mediador decisivo, como Sacristán (1998, p. 166) esclarece “[...] a capacidade de 

modelação que os professores tem é um contrapeso possível se é exercida 

adequadamente e se é estimulada como mecanismo contra-hegemônico”.  

O currículo oficial tem uma proposta, visa atender uma realidade, mas o 

professor como mediador, leitor crítico desse material, não precisa segui-lo cegamente. 

Entretanto, pode e deve fazer suas releituras sobre esse material, modelar, direcionar o 

olhar dos alunos para diferentes realidades e construir um currículo praticado, partindo 

da realidade e vivência de seus alunos construir um currículo com significados. 

Essas nuances que perpassam as diferentes dimensões identitárias se refletem na 

prática docente. Suas escolhas, motivações e práticas pedagógicas são guiadas pelas 

diversas vertentes que as dimensões vão edificando ao longo de uma carreira. No 

próximo capítulo buscaremos entender as escolhas dos professores, suas propostas para 

o ensino de relevo e a forma como se observam. 
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3. IDENTIDADE E PRÁTICA DOCENTE DO PEDAGOGO DOS 

ANOS INICIAIS E SUAS REPRESENTAÇÕES SOBRE O RELEVO 
 

Consideramos a prática docente como a práxis materializada no ambiente 

escolar, pois a transformação e a reflexão acontecem no local de efetivação de sua 

atividade profissional. Ação, trabalho e prática docente são representações da atividade 

profissional do professor, nela identificam-se as perspectivas de educação que norteiam 

o trabalho docente.  

O professor, como seus alunos, é um trabalhador social, de modo que 

diferentes referências estão interferindo em sua prática, e, consequentemente, em seus 

saberes. A sociedade, a família, a escola, os alunos e as normatizações interferem no 

fazer do professor e em seus conhecimentos. Em algum momento de sua trajetória, 

esses elementos exigiram e exigem do professor diferentes posturas diante do seu 

objeto, de seus saberes, finalidades e do produto, já que o ambiente escolar é dinâmico.  

O trabalho em uma perspectiva filosófica, segundo Japiassú e Marcondes 

(2001, p. 184) corresponde a “[...] atividade através da qual o homem modifica o 

mundo, a natureza, de forma consciente e voluntária, para satisfazer suas necessidades 

básicas (alimentação, habitação, vestimenta etc.)”. O trabalho aparece como meio de 

manutenção da vida por meio de atividades que transformem algo ou alguma coisa. 

Pensando no trabalho do professor, consideramos que o mesmo relaciona-se com “um 

objeto humano”, como pontua Tardif (2002). Portanto, o trabalho do professor é sobre 

pessoas e com elas “[...] o profissional da educação partilha e socializa informações, 

forma novas gerações e produz novos conhecimentos (LIMA, 2007, p 67)”. 

O trabalho docente se caracteriza pela mediação com sujeitos sociais e 

históricos, de modo que temos características e especificidades que são constituídas ao 

longo da práxis, segundo Tardif (2002), pelas interações humanas no contexto de vida 

dos diferentes sujeitos. Deste modo, os diferentes discursos que perpassam a sociedade 

se engendram na escola, pois na interação professor/aluno e aluno/professor as relações 

de ambos os sujeitos, construídas por meio de sua vida cotidiana, permitem a 

(re)construção das práticas escolares. 

Neste contexto, o trabalho docente se situa em um ambiente de relações, Tardif 

(2002) afirma que estas são o cerne do trabalho do professor. O autor pondera que o 

trabalho docente não só procura atingir objetivos, mas promover a intervenção no objeto 

de trabalho. Por ser um objeto humano, como o referido autor pontua, ele tem como 
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características: a individualidade e a sociabilidade. Com base nessas afirmativas, o autor 

salienta que o professor é sujeito do seu trabalho. As ações docentes ocorrem situadas 

na escola, na sala de aula, com diferentes sujeitos e todas têm uma intencionalidade. 

Contudo, na rotina escolar essas situações e ações docentes são (re)formuladas 

conforme as demandas que surgem em vários ambientes formativos. Assim, o professor 

é autor e ator de sua prática cotidiana.  

O trabalho do professor visa também atender a certas finalidades, Tardif (2002) 

explicita que, primeiramente, para atingir os objetivos educacionais necessita-se de 

vários indivíduos trabalhando durante um longo tempo. Ao mesmo tempo, esses 

objetivos são gerais e complexos, de modo que exigem do docente a adaptação às 

diferentes situações de trabalho, já que cada sala e cada escola possuem um contexto 

particular, no qual sujeitos diferentes, que passaram por interações humanas distintas, 

relacionam-se. Mesmo seguindo alguns objetivos determinados, o cotidiano escolar 

demanda do professor versatilidade para lidar com as diversas questões que surgem. 

Outro ponto que Tardif (2002) ressalta é o elevado número de objetivos, evidenciando 

que isso sobrecarrega o trabalho do professor. 

Na tentativa de demonstrar as características do trabalho do professor, Tardif 

(2002) compara e diferencia o trabalho docente do trabalho desenvolvido em uma 

indústria. A primeira diferença está relacionada à natureza do objeto do trabalho 

docente, que lida com objetos humanos (alunos e pares). Outra característica que o autor 

considera é o fato de que, como sujeitos individualizados e sociáveis, o objeto de 

trabalho do professor oferece situações que não são estáveis e não respondem a receitas 

prontas. Assim ele exige flexibilidade e reflexão constante do trabalhador sobre o seu 

objeto. No Quadro 07 podemos analisar as diferenças do trabalho do ponto de vista dos 

objetivos, da natureza, do objeto de intervenção, e o produto resultante do trabalho 

docente e da indústria. 
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Quadro 07: Quadro comparativo do trabalho realizado na indústria e na escola. 

 

 
Trabalho na indústria 
com objetos materiais 

Trabalho na escola com 
seres humanos 

Objetivos do 
Trabalho 

Precisos Ambíguos 

Operatórios e 
delimitados 

Gerais e ambiciosos 

Coerentes Heterogêneos 

Em curto prazo A longo prazo 

Natureza do objeto 
do trabalho 

Material Humano 

Seriado Individual e social 

Homogêneo Heterogêneo 

Passivo 
 

Ativo e capaz de oferecer 
resistência 

Determinado 
 

Comporta uma parcela 
de indeterminação e de 

autodeterminação 
(liberdade) 

Simples (pode ser 
analisado e reduzido aos 

seus componentes 
funcionais). 

Complexo (não pode ser 
analisado nem reduzido 
aos seus componentes 

funcionais). 

Natureza e 
componentes típicos 

da relação do 
trabalhador com o 

objeto 

Relação técnica com o 
objeto; manipulação, 
controle, produção 

 
 

Relação multidimensional 
com o objeto; 

profissional, pessoal, 
intersubjetiva, jurídica, 
emocional, normativa, 

etc. 

O trabalhador controla 
diretamente o objeto 

O trabalhador precisa da 
colaboração do objeto 

O trabalhador controla 
totalmente o objeto 

O trabalhador nunca 
pode controlar totalmente 

o objeto 

Produto do trabalho 

O produto do trabalho é 
material e pode, assim, 
ser observado, medido, 

avaliado 

O produto do trabalho é 
intangível e imaterial; 
pode dificilmente ser 
observado, medido 

O consumo do produto 
do trabalho é totalmente 
separável da atividade 

do trabalhador 
 

O consumo do produto 
do trabalho pode 

dificilmente ser separado 
da atividade do 

trabalhador e do espaço 
do trabalho 

Independente do 
trabalhador 

Depende do trabalhador 

Fonte: Tardif (2002). Elaboração: ANTONIO, 2017. 

 

Ao observarmos a tabela, podemos considerar que, para Tardif (2002), 

diferentemente da indústria em que os objetos são homogêneos, o objeto do trabalho 

docente é heterogêneo.  O objeto heterogêneo apresenta diferentes modos de vida e 
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cultura, e variam na capacidade de aprender e lidar com outras atividades que surgem 

no cotidiano escolar. 

O autor prossegue enfatizando que os objetos humanos são sociais e têm 

características socioculturais que podem gerar juízos de valor do professor, podendo 

“[...] ocasionar atitudes, reações, intervenções, atuações pedagógicas diferentes por 

parte dos professores (TARDFIF, 2002, p. 129)”. Assim, cada situação gera uma 

postura e intervenção no objeto de trabalho. O autor frisa que como objeto humano, o 

aluno sempre escapa ao “controle do trabalhador” (TARDIF, 2002, p.130), já que ele 

tem influências externas ao cotidiano escolar, tais como as mídias, a família e outros 

espaços. 

Outra dimensão do trabalho do professor, para Tardif (2002), é lidar com a 

afetividade. Esse componente determina a maneira com que os alunos se relacionam 

com o professor e a forma como o docente se relaciona com os docentes, observa as 

ações e emoções dos alunos. O autor esclarece que, enquanto o objeto material da 

fábrica é passivo, os alunos são ativos e, assim, “[...] capazes de oferecer resistência às 

iniciativas do professor” (TARDIF, 2002, p. 130).  

Alguns pontos levantados por Tardif são a disciplina e a aceitação da escola, 

passando de um ambiente imposto para um lugar de seu interesse. Comumente cabe ao 

professor, no seu trabalho diário, mediar esses conflitos, o que complexifica o trabalho 

docente. A complexidade está relacionada ao fato de trabalhar com sujeitos ativos, que 

têm uma individualidade e subjetividade única, sujeitos que pensam e questionam.  

É complexo, pois ele convive com a instabilidade das diferenças, de modo que 

lida com situações diferentes que ocorrem no cotidiano escolar. O professor não 

consegue seguir fielmente um roteiro determinado em seu trabalho, pois o ambiente é de 

mudanças diárias.  

Lima (2007, p. 68) pondera que o trabalho do professor está diretamente ligado 

à sua atividade, “[...] ensinar é entrar em uma sala de aula, colocar-se diante de um 

grupo de alunos e esforçar-se para estabelecer relações e desencadear com eles um 

processo de formação mediado por uma grande variedade de situações”. É traçar 

objetivos que muitas vezes exigem reflexão e reavaliação para os contextos e situações, 

a fim de atingir o principal objetivo, a eficiência da aprendizagem. 

Se um dos objetivos a serem atingidos pela prática docente é a aprendizagem, 

pontuamos que a mesma não é construída solitariamente, ela é um processo edificado no 
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tempo e no espaço, sendo um produto de difícil verificação. Tardif (2002) observa que 

na indústria o resultado é materializado, já no trabalho docente não, pois: 

 

[...] o consumo (aprender) é produzido habitualmente ao mesmo 

tempo em que a produção (ensinar: fazer aprender). Assim, torna-se 

difícil separar o trabalho do resultado e observar este último de seu 

lugar de produção [...] o próprio produto do ensino é de uma grande 

intangibilidade, pois diz respeito principalmente atributos humanos e 

sociais. Ele é, portanto, dificilmente mensurável e avaliável (TARDIF, 

2002, p. 133). 

 

Ademais, observamos que verificar o resultado do trabalho do professor por 

meio de provas e testes não atende a tal mensuração, pois geralmente mostra fatos 

isolados e não o processo como um todo. Além disso, não evidenciam as referências 

externas como elementos que intervêm no produto avaliado, o processo de 

aprendizagem do aluno.  O trabalho docente e seu resultado compõem uma atividade 

que se edifica na temporalidade do processo educacional do aluno, em que diferentes 

professores e seus saberes atuaram na constituição da aprendizagem dos discentes, 

juntamente com a influência fatores externos à escola.  

Assim, o trabalho docente, na busca por resultados da aprendizagem, está 

intimamente ligado aos seus saberes/conhecimentos. Já que na sua prática docente, o 

professor mobiliza diversos saberes e utiliza seus conhecimentos para atingir objetivos. 

Tardif (2002) salienta que o docente não se conforma em aplicar meios, pois ele é um 

sujeito produzido por seu trabalho. O professor é mais do que mero executor de 

técnicas, ele é autor de seus conhecimentos. Os saberes docentes são plurais, complexos 

e construídos ao longo de sua trajetória, há um contexto social e cultural, assim eles são 

historicamente situados - como salientamos anteriormente. 

A mediação do professor é reflexo de seu trabalho, como também representa os 

saberes que demarcam a docência. A mediação, em nossa análise, define um modelo 

que pode efetivar a prática docente, é um processo de significação do conteúdo pelo 

professor para que possa ocorrer a intervenção sobre outrem. D’Avilla (2008, p. 28) 

assinala que: 

 

As mediações [...] concretizam as ideias e dão significado às ações 

[...] A mediação, portanto, não significa uma passagem linear de uma 

realidade à outra. Essa passagem é contraditória e implica em 

superação. Há uma teia de relações contraditórias que se engendram 

na ação educativa [...]. 
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Mediar é estar entre o objeto de conhecimento e o aluno, o professor é o 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem, contribui para a união de dois polos 

contraditórios, que formam uma totalidade em diferentes momentos. Mediar é provocar 

confusão e incertezas, como afirma Shon (1995, p. 85), “[...] é impossível aprender sem 

ficar confuso”. Nesse momento a ação mediadora docente é o que está entre a confusão 

da aprendizagem e o sujeito “confuso” (aluno), assim, aprender implica transformação, 

mesmo que se tenha que passar pela confusão inicial para concretizar a aprendizagem.  

Essa perspectiva de analisar o aluno, tendo atenção aos momentos de confusão 

da aprendizagem, abarca uma perspectiva de reflexão-na-ação
15

, conhecer os sujeitos da 

aprendizagem, estar atento ao que os alunos dizem e trazem do cotidiano para que possa 

associar os conhecimentos cotidianos ao saber escolar (SHON, 1995). A Figura 11, a 

seguir, tenta ilustrar esse processo: 

 

Figura 11: Processo de reflexão-na-ação segundo Shon (1995).

 
Fonte: SHON (1995). Elaboração: ANTONIO, 2017. 

 

A prática reflexiva é uma relação mediatizada entre professor – reflexão – e 

conhecimento – reflexão – aluno – reflexão. Perrenoud (2002, p. 50) enfatiza que a 

reflexão deve ser uma “consciência profissional” perpassando toda a carreira docente. O 

autor frisa que a reflexão-na-ação não deve ser um ato sem intencionalidade, passageiro, 

                                                 
15

 O movimento da prática reflexiva envolve, à primeira vista, reconhecimento de que os professores 

devem exercer, juntamente com outras pessoas, um papel ativo na formulação dos propósitos e 

finalidades de seu trabalho e de que devem assumir funções de liderança nas reformas escolares. A 

“reflexão” também significa que a produção de conhecimentos novos sobre ensino não é papel exclusivo 

das universidades e o reconhecimento de que os professores também têm teorias que podem contribuir 

para o desenvolvimento para um conhecimento (ZEICHNER, 2008, p. 539) 
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abandonada após o fortalecimento da prática docente. Ao assumir uma postura de 

descaso diante da prática reflexiva, esses profissionais tornam-se destituídos de um 

processo de reflexão-na-ação. Já que a reflexão-na-ação é uma construção processual e 

pessoal no cerne da dimensão profissional, que ganha significado e importância na ação 

docente, ao se assumir uma postura em relação à sua prática e à construção de 

conhecimentos. 

 

3.1. SER PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS: IMPRESSÕES 

INDENTITÁRIAS  
  

O que sou, por que sou, como sou? São indagações que podem permear a 

representação sobre a identidade que se constrói de “si”. É uma visão particular sobre 

“si”, um processo de autoavaliação constante de uma concepção profissional, que existe 

de acordo com a realização de sua prática histórica e socialmente construída 

(SEVERINO, 1996).  É uma visão particular, mas que se constrói no coletivo, pois a 

visão da profissão é arquitetada e reafirmada por um grupo de sujeitos integrantes do 

mesmo círculo social, que partilha alguns objetivos em comum. Carvalho (1996) afirma 

que a preocupação que os sujeitos “professores” têm em comum é o ensino, o fato de 

terem escolhido a docência como uma atividade profissional. Assim, existem 

características e princípios profissionais que a distingue das outras profissões, mas que 

são partilhadas entre o grupo. 

  Dubar (2006) elucida que não existem diferenças específicas e permanentes, o 

sujeito não é o mesmo sempre, partilham-se modos comuns, mas o sujeito escolhe como 

se identificar ao longo de sua história pessoal e profissional: 

 

[...] não existem diferenças específicas a priori e permanentes entre os 

indivíduos. Existem modos de identificação, variáveis ao longo da 

história colectiva e da vida pessoal, afectações a categorias diversas 

que dependem do contexto. Estas formas de identificar são de dois 

tipos: as identificações atribuídas pelos outros (aquilo que eu 

chamo<<identificações para Outro>>) e as identificações 

reivindicadas por si próprio (<<Identidades para Si>>). De facto, 

pode-se sempre aceitar ou recusar as identidades que, nos são 

atribuídas. Podemos identificar-nos duma outra forma que não a dos 

outros (DUBAR, 2006, p. 09). 

 

Podemos escolher como nos identificar, mas a visão construída socialmente 

sobre nós, como nos reconhecem na sociedade, é a análise “para os outros” 

(representação), esta pode vir a convergir sobre aspectos da identidade “para si”, assim 
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como a identidade “para si” pode modificar essa representação “para os outros”, 

construindo uma nova representação (GUIMARÃES, 2004). Pensando no professor, se 

reconhecer e identificar-se com a profissão é a identidade “para si”, esta é construída em 

uma matriz (formação inicial) que conjuga traços específicos da profissão às categorias 

oficiais de identificação, o que confere representação social à profissão “para os outros”.  

Guimarães (2004, p. 59) destaca que: 

 

A identidade profissional que os professores individual e 

coletivamente constroem e a forma como a profissão é representada, 

estão intimamente ligadas. Assim, as características que a profissão 

docente foi adquirindo historicamente e as formas objetivas que 

contribuíram para que essas características se formassem são 

interdependentes. 

 

Acredita-se que a identidade e a representação da profissão comungariam da 

mesma matriz de construção de conhecimentos, e aos cursos de formação inicial 

acrescenta-se a identidade “para os outros”, ou seja, a representação social que esses 

sujeitos fazem da profissão docente, antes mesmo de ingressarem nos cursos de 

formação de professores. Outrossim, refletir sobre a identidade do professor dos anos 

iniciais é pensar em sua formação, entender o contexto de sua prática cotidiana, 

compreender as metodologias e os momentos de aplicá-las, perceber as particularidades 

que perpassam os anos iniciais, a leitura, a escrita, a oralidade e como englobar as 

diferentes disciplinas curriculares nessa conjuntura. Afinal, é uma imagem que 

construímos sobre o “outro”.  

Ser professor dos anos iniciais, uma percepção da imagem “para si” dos sujeitos 

participantes da pesquisa. As entrevistas foram realizadas com seis professores 

pedagogos que estavam ministrando a disciplina de Geografia nos Anos Iniciais, elas 

foram estruturadas em algumas etapas: a primeira, de identificação e caracterização do 

docente; a segunda, de identificação dos contextos que perpassam a identidade docente 

composta por questões sobre as quais as falas docentes foram gravadas, para manter a 

fidedignidade dos dados elencados nos discursos dos professores; a terceira foi o 

momento da resposta dos professores no roteiro sobre o conteúdo relevo e a última fase 

da pesquisa se concretizou pelo planejamento e observação da aula, com um dos 

docentes participantes da entrevista. Os professores, na segunda etapa da entrevista, 

elucidaram suas concepções, ideários, imagens e as principais características que 
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representam o professor dos anos iniciais, bem como suas identificações com a 

profissão, como podemos analisar nos trechos a seguir: 

Primeiro, gostar do que faz, estar na sala de aula por prazer. Ter 

também didática, carisma, motivar-se também, com jogos, com lúdico 

trazer pra sala de aula pra poder que o aluno, sinta prazer em estar 

na escola (PP01, 2017). 

Eu acho que tem que ser bastante dinâmico o professor dos anos 

iniciais, [...] saiba lidar com a questão emocional da criança, que 

você saiba compreender essa questão emocional da criança, aquilo 

que ele traz, saber transformar isso em aprendizagem (PP02, 2017). 

 

[...] Eu acho que o professor dos anos iniciais, ele tem que ser um 

estudioso constante, ele tem que estar aberto ao que a sala dele está 

pedindo. [...] O importante pra mim hoje, que eu acho principal antes 

do conteúdo é eu saber com quem eu estou trabalhando (PP03, 2017). 

Eu acho que é mais, o gostar. Eu acredito principalmente dos anos 

iniciais é o gostar de criança. Porque se você não gostar, nada vai 

fluir. Entendeu? Principalmente nos anos iniciais. É uma didática 

diferente, aquela criança ela é muito dependente [...] Eu acho que 

além, o profissional tem que ter um dom! (PP04, 2017). 

 

Muita gente fala que tem que ter paciência. Isso falta em alguns. Eu 

acho que é a vontade de ver o aluno crescer, nem tanto a paciência. 

Eu acho que é a vontade de você ver seu aluno progredir, porque em 

sala de aula às vezes falta muito a paciência, eu acho que é a força de 

vontade (PP05, 2017). 

 

Eu acredito que seja realmente o olhar, o olhar para criança, até 

porque os anos iniciais são, tem ali crianças que precisam de um 

suporte maior. Ele ainda não tem autonomia pra realizar algumas 

atividades, então o professor ele tem que estar sempre junto, ali, tem 

que estar perto. Agora já as crianças maiores o professor, ele não 

precisa ficar tanto assim, orientando. [...] Então eu acho que esse 

olhar, esse cuidar da criança acho que caracteriza o professor dos 

anos iniciais.  (PP06, 2017). 

 

A identificação “para si”, em alguns momentos, acaba por se voltar para a 

identidade “para os outros”. Os professores elencam representações que acreditam 

serem norteadoras para o trabalho do pedagogo, as especificidades de sua função. 

Destaca-se o fato de saber lidar com crianças, gostar, ter paciência e atenção, 

consideramos que são identificações construídas em um ideário de profissão e de 

sociedade. 

Esse discurso afeta a escola enquanto instituição de ensino, já que se cria um 

ideário de escola e ela, em alguns momentos, ganha status de escola do “acolhimento”
16

. 

                                                 
16 [...] nas políticas oficiais, surge a escola do acolhimento social, cuja função é propiciar a convivência e a 

sociabilidade, em contraponto à escola destinada, preponderantemente, à formação cultural e científica, 

isto é, ao conhecimento e ao ensino[...] Estas duas últimas posições explicitariam tendências polarizadas, 
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Na profissão docente constrói-se o ideário do “bom” professor, ligado ao amar e cuidar, 

essa representação percorre a formação inicial até a sua chegada à escola e integra as 

identidades “para si”. Esses discursos que perpassam a escola enfraquecem o papel do 

professor diante de seus conhecimentos e em alguns casos ele é destituído de sua 

autonomia, perde traços de sua identidade e tem sua representação desvalorizada 

perante a sociedade. 

Não negamos que a afetividade tem papel importante nos anos iniciais, mas é 

necessário certo cuidado para que o processo de ensino e aprendizagem não fique 

subjacente, pois o papel do professor, como destaca Carvalho, (1996, p.19) é “[...] 

responsabilizar-se pela educação escolar”. O professor é um profissional que escolheu 

essa atividade para se inserir produtivamente na sociedade, destaca-se a sua função 

social e política, que é de contribuir para a construção de um pensamento crítico e 

autônomo do aluno, para que este possa atuar na sociedade de forma consciente. 

As representações “para si”, identificadas nas falas dos professores, muitas vezes 

foram construídas no cerne da prática docente e em alguns casos, reafirmadas pelos 

pares. Nas respostas dos professores nos deparamos com olhares que são particulares, 

mas não significa que sejam diferentes, pois são ideários construídos no contexto da 

profissão de professor, e por isso apresentam algumas concepções em comum, um 

modo comum de construir a existência (GUIMARÃES, 2004). A identidade docente é 

construída no contexto das diferentes dimensões, construindo uma representatividade 

“para si” e “para os outros”, posto que o trabalho do professor é lidar com diferentes 

sujeitos, e estes acabam por construir uma representação sobre o que é ser professor.  

No próximo item - 3.2 - destacamos o conteúdo sobre relevo e as propostas dos 

professores para aulas sobre a temática.  

 

3.2 PROPOSTAS DOCENTES PARA O ENCAMINHAMENTO DO 

CONTEÚDO RELEVO 
 

Os conhecimentos e os saberes são uns dos principais elementos da prática 

docente, pois fornecem características à docência e são edificados em processos 

formativos antes, durante e após a formação inicial. A prática docente engloba 

                                                                                                                                               
indicando o dualismo da escola brasileira, em que, num extremo, estaria a escola assentada no 

conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, para os filhos dos ricos e, em outro, a escola do 

acolhimento social, da integração social, para os pobres, voltada primordialmente para missões sociais de 

assistência e apoio às crianças (LIBÂNEO, 2010, p. 03) 
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diferentes conhecimentos referentes ao conteúdo, às metodologias e à realidade da sala 

de aula, que auxiliam na constituição e encaminhamento dos conteúdos geográficos.  

A escolha do conteúdo “relevo” se deu por ser uma temática relevante para o 

ensino de Geografia nos anos iniciais e por ser recorrente nas propostas curriculares, 

além de despertar o interesse dos alunos. Esse componentes físico-naturais, juntamente 

com a categoria “paisagem”, possibilita a visualização dos processos no cotidiano das 

crianças. 

Neste contexto, o relevo como um conjunto de formas terrestres, forjadas e 

modeladas em diferentes escalas temporais e espaciais, é um produto materializado na 

paisagem, resultado de forças exógenas e endógenas. Essas forças antagônicas acabam 

por construir as formas, bem como modelá-las. As formas estão presentes 

cotidianamente nas diferentes sociedades expressando significados por meio de suas 

feições e apropriações.  

Neste contexto, entender o relevo é interpretar a paisagem.  Bertrand (2004) 

discute que a paisagem não é a simples adição de elementos de forma desorganizada, 

mas é resultado da combinação de diferentes elementos e fatores:  

 

“[...] É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os 

outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução (p.141).” 

 

 

A paisagem em determinados níveis escalares (abrangência do fenômeno) 

proporciona a visão integrada dos diferentes elementos espaciais, construindo uma visão 

da totalidade, “formas dentro de formas”. Os autores Ascenção e Valadão (2013, p. 56) 

destacam que para compreender a forma do relevo e os processos atuantes, se faz 

necessário tomar o “[...] tempo e espaço diretamente proporcionais, ou seja, tempos 

longos, grandes dimensões espaciais; tempos curtos, pequenas dimensões espaciais”. 

Uma perspectiva de análise das formas e dos processos sobre o relevo é a 

morfodinâmica, que contribui para entender os processos atuais de modelagem do 

relevo. Segundo Casseti (2005, s.p.) essa perspectiva de análise do relevo insere “[...] o 

homem como sujeito modificador. A presença humana normalmente tem respondido 

pela aceleração dos processos morfogenéticos [...] abreviando a atividade evolutiva do 

modelado”. 
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 Essa escala é uma das perspectivas para se trabalhar a escala do vivido - o 

relevo no cotidiano dos alunos - como noção que deve perpassar a prática docente, que é 

construída no cerne da formação inicial. Assim, o relevo é um dos conteúdos integrantes 

da Geografia escolar que tem por objetivo, como salienta Cavalcanti (2012, p.91), “[...] 

formar pensamento geográfico, ensinar a pensar e ver as coisas em sua dimensão 

espacial”. 

Consideramos que o relevo pode contribuir para a construção de um raciocínio 

espacial, de modo que os alunos possam ver que ele é palco de nossas relações 

cotidianas e que suas formas nos revelam fatos sobre o espaço geográfico e sobre as 

múltiplas relações que se desenrolam no espaço. Para que essa perspectiva se 

concretize, esses conteúdos devem estar presentes na sala de aula pela prática docente, 

bem como é preciso que o professor entenda os seus significados e suas interfaces. 

Mediante isso, nas entrevistas buscamos elementos dos saberes docentes que nos 

evidenciassem como foram edificados os conhecimentos dos professores sobre esses 

conteúdos.  

Os exemplos, conceitos elencados pelos docentes, demonstram a base de 

construção dos seus conhecimentos.  Indagamos aos sujeitos participantes sobre a forma 

como construíram seus saberes relacionados ao relevo e, a seguir, observamos os seus 

apontamentos sobre a aprendizagem: 

Eu aprendi o conteúdo voltado pra geografia, tendo que ministrar o 

conteúdo de geografia para os alunos. Quando eu, é, tive que assumir 

somente as disciplinas, no caso de geografia [...] (PP02, 2017). 

 

Então, tem muita coisa que eu lembro da época que eu estudava 

mesmo. Alguns conteúdos, mas a maioria eu aprendi foi trabalhando, 

à medida que eu estou preparando a aula [...] Pesquisas na internet, 

principalmente a internet é minha enciclopédia viva, assim, tudo que 

eu preciso, eu vou à internet. Pra complementar, em casa eu tenho 

alguns acervos de livros que eu busco às vezes algum complemento, 

às vezes alguma informação que eu não entendi, não só na questão 

desses conteúdos, mas, vários outros setores de trabalho, que eu não 

entendo no livro, eu vou a outro livro didático, dou uma olhadinha e 

me esclarece (PP03, 2017). 

 

Eu me lembro das aulas do ensino médio, que teve o professor que 

levava a gente pra visitar a serra dourada, lá ele mostrou pra gente, 

mas na verdade parece que ali eu não absorvi muito, parece que a 

gente é muito novo, eu fui absorver isso agora que foi pra repassar 

para os meus alunos, pra explicar para os meus alunos. Então, o 

vulcanismo, eu lembro também na época que eu estudei. Mas eu fui 

aprender esses conceitos agora revendo eles pra poder transferir 

para os alunos, até essa palavra é errada, transferir, mas assim é 

passar, ensinar, explicar (PP05, 2017). 
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Eu cheguei a aprender sobre esses conteúdos no ensino fundamental, 

alguns deles eu não me esqueci, como por exemplo: o relevo e a 

depressão e depois que eu comecei a dar aula de Geografia, História 

e Ciências aqui na escola, eu acabei aprofundando um pouco mais 

sobre o assunto também. O referencial que eu utilizei foi o livro 

didático e pesquisas na internet [...] (PP06, 2017). 
 

Evidencia-se na fala dos professores, ao relatarem como aprenderam os 

conhecimentos referentes ao relevo, duas bases principais: os conhecimentos do Ensino 

Médio e o contexto da prática docente. Tardif (2000) esclarece que os professores estão 

imersos no seu ambiente de trabalho desde a escolarização e que nesse contato 

constroem conhecimentos que seguem até a sua prática: 

Os professores são trabalhadores que foram mergulhados em seu 

espaço de trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 15 

mil horas), antes mesmo de começarem a trabalhar (Lortie, 1975). 

Essa imersão se manifesta através de toda uma bagagem de 

conhecimentos anteriores, de crenças, de representações e de certezas 

sobre a prática docente. Esses fenômenos permanecem fortes e 

estáveis ao longo do tempo (p.13). 

 

Essa trajetória anterior traz algumas memórias para a sala de aula, mas ter que 

trabalhar com mais de uma disciplina faz com que esses professores sejam forçados a 

aprender os conteúdos de forma sistematizada. Rememorar o que se aprendeu no Ensino 

Médio, no Ensino Fundamental e na formação inicial é uma das tentativas de lembrar-se 

de algumas noções, mas há a necessidade de complementação e construção desses 

saberes: 

 
[...] a maioria dos professores aprendem a trabalhar na prática, às 

apalpadelas, por tentativa e erro [...] Essa aprendizagem, 

frequentemente difícil e ligada àquilo que denominamos 

sobrevivência profissional, quando o professor deve dar provas de sua 

capacidade, ocasiona a chamada edificação de um saber experiencial, 

que se transforma muito cedo em certezas profissionais, em truques do 

ofício, em rotinas, em modelos de gestão da classe e de transmissão da 

matéria (TARDIF, 2000, p.14). 

 

Destacamos que mesmo sendo uma construção na vivência da sala de aula, essa 

aprendizagem, nesse momento, se constrói tendo como princípios norteadores os 

conhecimentos ligados a sua área de atuação, os saberes da experiência e da prática que 

ganham significado quando inclusos no contexto dos outros saberes construídos na 

formação profissional. A “experiência pela experiência” torna-se vazia, mas quando 

reflito sobre esse conceito no contexto da formação, essa ideia adquire forma, pois torna 
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válidos os saberes por referências sólidas. Mediante isso, os professores elencaram que 

seus conhecimentos sobre o relevo foram construídos ao planejar aulas. 

O livro didático como fonte de conhecimentos e planejamento para o professor 

acaba por limitar o que o docente aprende sobre o conteúdo, já que a autoria de seus 

conhecimentos é atribuída ao LD, mas o LD traz uma visão particular de um autor sobre 

fatos que acredita ser verdadeiros. D’Ávilla (2008) elenca alguns fatos sobre esse 

material, que acaba por ser: fonte muito consultada tanto pelos docentes, às vezes a 

única, como também para os alunos e sua família, constituindo-se como elemento 

regulador da prática docente, pois restringe as atividades, considerando-se que as 

propostas do LD retiram a autonomia do professor e não fornecem elementos que 

contribuem para uma visão particular sobre a totalidade local – global – local. 

Acreditamos que o livro didático influencia na construção dos saberes docentes 

em relação aos conhecimentos que deveriam ser construídos no interior de sua prática, 

tendo outras referências como base, as quais começam a ficar obscuras pelas “verdades 

do LD”. Cavalcanti (2014) reitera que os professores produzem saberes na prática 

cotidiana, mas como construir saberes significativos, com importância e entendimento 

para os professores, ao se ensinar um conteúdo por imposição? E como ressalta Callai 

(2014, p.36), essa prática acaba por reproduzir o que livro sugere “[...] sem perceber o 

real significado das propostas ali inseridas”. 

Diante disso, outra fonte de pesquisa e referência utilizada pelos professores é a 

internet. Essa fonte de pesquisa, como o LD, revela o que esses professores aprendem, a 

exemplo, num site de buscas da internet, digitamos o seguinte questionamento: “o que é 

relevo?”.  

Esse é um questionamento que muitas vezes o aluno faz na busca de conceituar e 

entender o conteúdo, mas o professor, ao pesquisar o mesmo assunto, acaba por 

respaldar a sua prática em conceitos estanques e com poucos significados, pois não é o 

que se entende na realidade sobre um componente físico espacial. O professor, que 

estabelece relações com a sociedade, acaba por ensinar definições e solicitar aos seus 

alunos essas definições, como observamos na Figura 12: 

 

Figura 12: Pesquisa em sites de busca sobre o significado do conceito de relevo. 
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Fonte: Google, 2017. 

 

Encontramos definições e conceituações semelhantes às que os livros didáticos 

trazem para a sala de aula.  Assim, a forma que se realiza a pesquisa e as 

intencionalidades influenciam no ato de aprendizagem do conteúdo. Vale ressaltar que a 

internet como fonte de pesquisa é vasta, mas é importante ter discernimento crítico para 

sistematizar essas informações, pois podemos encontrar erros conceituais.  E do mesmo 

modo como os professores reproduzem o LD, pode ocorrer também com as informações 

procuradas na rede. O importante é saber pesquisar para produzir conhecimentos 

científicos com fidedignidade, como destaca Demo (2008): 

 

[...] pesquisar e elaborar, constantemente. Estas atividades são 

autopoiéticas, reconstrutivas, interpretativas, de dentro para fora, 

constroem a autonomia, propõem autoria. O cérebro humano está 

preparado para elas e as exerce maravilhosamente [...] Quem pesquisa, 

questiona. É caminho pertinente para o saber pensar. A dúvida aí é 

constitutiva, porque a incerteza alimenta melhor o desenvolvimento 

do conhecimento, do que as certezas (DEMO, 2008, p.14). 

 

A pesquisa é um ato de reflexão que constrói autonomia e autoria sobre o saber, 

é um processo de se preocupar com sua prática, mas somente o LD e as respostas 

prontas da internet, como fonte de pesquisa, não ampliam de forma significativa o saber 

pensar. Por isso é importante consultar livros, artigos, revistas e sites confiáveis. 

 Neste contexto, na terceira etapa da entrevista, solicitamos aos professores que, 

usando as imagens relacionadas ao conteúdo “relevo”, demonstrassem como 

encaminhariam uma aula sobre duas temáticas ligadas ao relevo: gênese e processos. 

Justifica-se a escolha das imagens a partir de livros didáticos, pois estão no campo de 

vivência dos professores, assim eles não teriam um estranhamento diante da proposta da 
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pesquisa, e porque são conteúdos que aparecem nos LD’s que eles têm contato na 

escola
17

. A seguir, no Quadro 08, elencamos as questões feitas aos professores: 

Quadro 08: Perguntas feitas aos professores sobre o conteúdo relevo. 

 
 

Essa primeira parte do roteiro traz duas imagens que ligam os processos internos 

(terremotos) e processos externos (movimento de massa) atuantes na modificação do 

relevo. Suas origens são de formas diferentes, mas ambas, à sua maneira, ajudam na 

esculturação do relevo e contribuem para elencar outros conteúdos no processo de 

ensino e aprendizagem do conteúdo específico. 

Os sujeitos, ao analisarem essas imagens e tendo-as como referências para o 

processo de ensino e aprendizagem, elencaram conceitos que poderiam ser trabalhados. 

Mediante isso, somente um sujeito (PP05) associou a primeira figura ao terremoto. O 

que se destacou nas repostas dos professores foram os processos associados à 

morfodinâmica, erosão, assoreamento, movimentos de massa ligados à ação humana 

associada ao crescimento desordenado das cidades, a ocupação de áreas de risco e a 

                                                 
17

 Aprovados pelo atual Plano Nacional de Avaliação do Livro Didático do ano de 2015. 

Fonte: Questionário relevo, 2017. 

Processos internos e externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GARCIA, V. Juntos Nessa, Geografia. 3º ano (2014). 

a. Como você encaminharia a explicação metodológica desta imagem junto ás 

crianças dos anos iniciais?  

b. Quais conceitos são possíveis mobilizar junto a eles a partir da imagem 

apresentada?  

c. Quais os exemplos utilizaria para serem problematizado junto as crianças? 

1 
2 
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retirada da vegetação (PP02, PP04, PP05 e PP06). Os sujeitos não associam nem 

evidenciam que esses processos, mesmo que não sejam positivos, acabam por esculturar 

a forma. 

Em nenhum momento, nas propostas dos professores, observamos a associação 

da primeira figura do terremoto a um fenômeno natural da dinâmica terrestre que 

influencia na evolução do relevo (FAUSTINONI E CARNEIRO, 2015).  Na figura 2 do 

Quadro 08, os docentes também não ressaltaram que o movimento de massa é um 

processo de ocorrência natural pelo intemperismo físico.  Vargas (2015, p.47) esclarece 

que “[...] o movimento de massa do material age para desgastar vertentes e fornecer 

matéria-prima para erosão, transporte e deposição de sedimentos”, podendo ser 

intensificado pela ação antrópica. 

Os professores poderiam evidenciar a vertente (fig. 1 do Quadro 08) como forma 

do relevo visível e os processos de ocupação que podem ocasionar os movimentos de 

massa, permitindo aos alunos observarem os processos de modificação do relevo no 

tempo atual e aproximar a vivência deles com o conteúdo, algo que os docentes PP01, 

PP03 e PP06 se propuseram a fazer, como notamos no Quadro 09.   

Valadão e Ascenção (2014) destacam que a análise do relevo pela vertente 

proporciona aproximar o conteúdo ao cotidiano dos alunos, pois os relevos estão 

presentes no tempo curto e estão visíveis na paisagem. O sujeito PP01 elenca que os 

tipos de relevo seriam conceitos a serem mobilizados pelas imagens, mas não esclarece 

quais.   Acreditamos que poderia ser a vertente, o vale e o topo como unidades da 

paisagem. 
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Quadro 09: Síntese das respostas elaboradas pelos docentes, processos internos e externos. 

 

Eixo de análise: Processos internos e externos 

Sujeito PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 PP06 

a-

Desenvolvimento 

metodológico 

-HQ’s retiradas 

da internet, com 

as utilizações de 

recursos áudio 

visuais.  

-Valorização do 

meio ambiente e 

importância das 

árvores; função 

das raízes, o que 

sua ausência pode 

causar. 

-Experiências 

pessoais. 

-Processo de 

formação do 

solo. 

-Motivos das 

situações 

demonstradas. 

-Imagens, demonstrar 

os processos ocorridos 

na natureza; textos 

informativos; 

comparações lúdicas. 

-Indagações aos alunos 

sobre terremotos, 

levantamento dos 

conhecimentos prévios. 

-Dicionário, significado 

da palavra. 

- Copiar o significado e 

continuar o estudo no 

livro didático. 

-Apresentação das 

imagens às crianças. 

-Leitura prévia, 

questionando o que está 

presente nas imagens, o 

que eles acreditam que 

possa ter causado os 

problemas apresentados. 

- Apresentação dos 

conceitos das imagens. 

-Atividade de fixação. 

b- Mobilização de 

conceitos 

-Tipos de relevo -Desmatamento 

-Crescimento 

urbano 

-Construções em 

locais 

inadequados 

-Assoreamento 

-Solo 

-Erosão 

-Preservação 

ambiental 

-Desmatamento 

-Extração de minérios 

-Urbanização, locais de 

risco 

 

-Deslizamento de terra 

-Depressão  

-Impermeabilidade solo 

x asfalto 

-Crescimento 

desordenado das 

cidades 

-Erosão 

-Deslizamento 

-Espaço próprio e 

impróprio para 

construção de moradias, 

 -Problemas causados 

pela ação humana na 

natureza 

c-Exemplos -A rua onde o 

aluno mora 

-O bairro 

- Situações 

observadas, 

viagens e 

cotidiano 

-Deslizamentos 

ocorridos em algumas 

cidades do Brasil 

-Reportagens do jornal 

local e exemplos de 

outras reportagens de 

outras regiões. Ex: Rio 

de Janeiro, as 

inundações que 

ocorrem, deslizamentos 

de terras. 

-Vivência dos alunos, 

pessoalmente ou por 

meio de jornais, revistas 

ou internet 

-Reportagem  

Fonte: Roteiro de entrevista (2017). 
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Nas propostas dos sujeitos, além do relevo, o solo e a vegetação são os únicos 

componentes físicos geográficos que aparecem relacionados a esse conteúdo, na visão 

de alguns professores (PP02, PP03 e PP05).  Na tentativa de relacionar a retirada da 

vegetação do solo ao processo de movimento de massa eles se esquecem do clima, da 

rocha, dos processos de intemperismo químico e físico. Ascenção e Valadão (2013) 

destacam que essa visão isolada dos “[...] conteúdos que em interação podem contribuir 

com a interpretação espacial de um fenômeno, mas isoladamente referem-se somente a 

conhecimentos de elementos que constituem espacialidades (ASCENÇÃO; 

VALADÃO, 2013 p. 50)”. Ao trabalhar os conteúdos de forma isolada, perdemos a 

interpretação espacial do fenômeno em sua totalidade, pois o espaço geográfico não é 

visto em sua essência, mas como partes desconexas de um todo. 

A curiosidade pode ser um elemento para a interpretação e integração dos 

componentes do espaço geográfico.  Os processos vulcânicos, por exemplo, mesmo não 

materializados no campo do vivido, despertam curiosidade nos alunos, pois são 

passíveis de representação em maquetes. Pela maquete é possível aproximar os alunos a 

esses processos e evidenciar a integração dos componentes físicos e sociais, integrantes 

da paisagem. 

Vulcanismo  

Na análise do vulcanismo, trazemos uma imagem (Figura 13) que evidencia a 

estrutura e outros elementos do vulcão: câmara magmática, cone, chaminé primária e 

secundária, magma, cratera, fumaça e lava. Esse fenômeno natural atua em diferentes 

formas na gênese e modelagem do relevo, principalmente pelos processos destrutivos de 

explosões (depressões vulcânicas) e de deposição de materiais pela lava (NUNES, 

2002). 
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Figura 13: Elementos do vulcão 

 

 

Os sujeitos, ao observarem a imagem, destacaram a associação entre 

terremotos, vulcões e erupções por falhas. Sánches (1994) destaca que existem outros 

tipos de tremores associados a processos vulcânicos: 

 
Terremotos Volcánicos: Com los producidos en las zonas afectadas 

por los fenómenos o la actividad volcánica. Estos terremotos pueden 

ser: Tipo tectónico: Por ruptura de rocas debida a la deformación 

producida por los câmbios de densidade em la zona. Explosivos: 

Debido a la explosión de las zonas donde existe magma. Temblores 

largos e tremores volcánicos: No muy bien explicados aún y que 

duran de minutos a horas, están geralmente associados a fenómenos 

eruptivos o intrusivos [...] Terremotos de frecuencia dominante 

(alta, mediao baja): Están ligados a fenómenos eruptivos, intrusivos 

o de desgasificación (SÁNCHES, 1994, p. 19). 

  

Associados ao interior da crosta terrestre, esses fenômenos muitas vezes são 

explosões geradas pela energia presente do magma, que geram paisagens com relevos 

vulcânicos. Nesse conteúdo, os professores também elucidaram a estrutura do vulcão e 

os processos que ocorrem em seu interior, bem como as suas consequências sobre as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GARCIA, V. Juntos Nessa, Geografia. 3º ano (2014). 

a. Como você encaminharia a explicação metodológica desta imagem junto ás 

crianças dos anos iniciais?  

b. Quais conceitos são possíveis mobilizar junto a eles a partir da imagem 

apresentada?  

c. Quais os exemplos utilizaria para serem problematizado junto as crianças? 
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atividades humanas.  Essa é uma característica marcante na reposta dos docentes e todos 

demonstraram preocupação com o que a erupção pode provocar na sociedade e nas 

pessoas. Isso demonstra a preocupação que as sociedades, ao longo do tempo, têm em 

relação aos diferentes fenômenos da natureza.  Marques (2015) destaca que a 

localização da moradia é o melhor local para agricultura, pois promove a locomoção de 

todos os associados à observação e à vivência dos processos que acontecem no relevo.  

Nessa proposta, os docentes não trouxeram associações em relação ao 

cotidiano dos alunos, mas o professor PP06 se preocupa com os conhecimentos prévios 

deles.  Morais (2013) afirma que é importante identificar, localizar e classificar os 

diferentes elementos físicos e sociais e suas relações, pois eles formam a paisagem e 

atribuem singularidade ao lugar, e conclui que essa perspectiva deve perpassar o 

processo de ensino e aprendizagem de Geografia. É importante que os alunos entendam 

os significados das formas e os processos do relevo, desde os aspectos físicos aos 

sociais, bem como o jogo de relações mediatizadas por diferentes forças e 

intencionalidades e que esses conhecimentos contribuem para sua prática cotidiana. 

Na análise dos professores, muitas vezes essas noções ficam ocultas, pois os 

significados que existem em ensinar e aprender relevo se perdem ao conceituar o 

conteúdo. Nos conteúdos elencados pelos professores, observamos semelhanças, já que 

os conceitos não se ampliam para além da imagem. 

 



119 

 

 
Quadro 10: Síntese das respostas elaboradas pelos docentes, vulcanismo. 

 

 

Eixo de análise: Vulcanismo 

Sujeito PP01 PP02 PP03 PP04 PP05 PP06 

a-Encaminhamento 

Metodológico   

 -Conversa 

informal, 

desenhos para 

colorir. 

-Massa de 

modelar, 

representação 

do vulcão. 

-Explicação 

das placas 

tectônicas e 

após, o 

vulcanismo. 

-Explicação: 

Formação do planeta 

terra 

- Núcleo terrestre 

-Placas tectônicas 

-Vulcões e erupções 

vulcânicas 

-Explicação, vulcões, 

“brechinhas” na terra por 

onde solta fumaça, lava e 

gases. 

-Explicar as três 

camadas e que o 

núcleo é formado por 

um líquido quente 

chamado magma. 

-Movimento das 

placas associados ao 

vulcanismo e 

terremotos 

-Apresentação de 

imagens às crianças, 

incentivo à 

participação dos 

alunos. 

b- Mobilização de 

conceitos 

-Origem dos 

vulcões 

-Erupção 

-

Consequências 

no ambiente 

-Tipos de solo 

-Montanhas 

-Movimento 

das placas 

-Planeta 

-Espaço 

-Formação do 

planeta 

 

-Fenômeno natural 

- Destruição de cidades, 

animais, poluição do ar 

-Formação das 

montanhas 

-Fumaça – 

consequências no 

ambiente 

- Lava e Magma 

-Vulcão 

-Lava 

 

c-Exemplos -Imagens de 

vulcões 

-Experiência 

com sonrisal 

-Lugares do planeta 

que existem vulcões, 

e os riscos. 

-Países que tem vulcões e 

organização da 

população 

-Fragilidade dos seres 

humanos perante esses 

fenômenos  

-Previsão (alerta, 

sinais) 

-Reportagens para 

problematizar 

Fonte: Roteiro de entrevista (2017). 
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Ao fazer as propostas sobre esses conteúdos ligados diretamente ao conteúdo “relevo”, 

observamos os reflexos das dimensões identitárias: na dimensão profissional, ligada à 

formação inicial, não se proporciona nem o contato dos docentes com esses conteúdos nem 

uma visão crítica sobre a ciência geográfica; e na dimensão pessoal, ao buscar aprender novos 

conteúdos, exige-se esforço e comprometimento pessoal do professor com a profissão, como 

evidencia o sujeito PP02: 

[...] vale a questão da pesquisa, do estudo, da informação. Então, tudo 

requer esse investimento pessoal mesmo (PP02, 2017). 

 

A preocupação com “o que ensinar” faz com que os professores busquem na pesquisa 

aprender aquilo que têm dificuldades. Indagamos os professores como avaliam seus 

conhecimentos sobre esses conteúdos: 

Olha, enquanto pedagoga eu acredito que é superficial. Diferente do 

profissional de área, que tá focado mesmo, pra estudar todos esses 

princípios de formação, de acontecimentos, com relação ao meio ambiente. 

Então assim, é muito superficial, o contato que a gente tem com as 

disciplinas em si. Fica mais no sentido da minha curiosidade de buscar 

informações (PP02, 2017). 

 

A partir do momento que eu estou preparando as aulas, aí eu vou saber se 

eu sei ou não, aí eu pesquiso bastante, [...] quando eu entro na sala eu já sei 

o que eu vou trabalhar, eu estudo aquilo, e como eu tenho muitos anos que 

eu dou aula na mesma série, acaba que hoje eu já sei, esses conteúdos que 

você me apresenta, são o que eu trabalho de geografia. Claro acaba que 

hoje eu já estou expert na maioria deles, né? De geografia, dessa série que 

eu trabalho, mas eu me preparo, eu só percebo a questão do conhecimento 

quando eu estou preparando a aula (PP03, 2017).  

 

Agora o meu conhecimento está melhor porque eu estou aplicando esses 

conteúdos em sala de aula, é como eu te falei, a gente tem que estudar para 

quando vai aplicar. A gente às vezes estuda até um dia antes pra falar a 

verdade, [...] hoje eu só sei responder essas questões porque eu estou dando 

aula disso (PP05, 2017).   

 

Eu avalio como mediano, eu não tenho conhecimento assim tão 

aprofundado, mas o conhecimento que eu tenho eu considero que eu 

conseguiria dar uma aula interessante sobre o assunto (PP06, 2017). 

 

Os sujeitos PP02, PP03 e PP06 reconhecem o que destacamos no capítulo 2 ao 

analisarmos as ementas das disciplinas: esses conteúdos não se fazem presentes na formação 

profissional e, assim, acabam por se construir como saberes da prática e de um envolvimento 

pessoal na aprendizagem, como também uma responsabilidade do profissional que se 

preocupa com o processo de ensino e aprendizagem. 



121 

 

 É a curiosidade e a necessidade de ensinar certos conteúdos que movem os 

professores em direção ao ato de pesquisar e estudar o conteúdo. Assim, chegamos à 

dimensão organizacional/institucional que delimita por leis e regulamentos quais os conteúdos 

que esses professores têm que ministrar durante os Anos Iniciais. Consideramos que há um 

descompasso entre leis e regulamentos, com as perspectivas de formação de professores 

pedagogos, já que não lhes é oportunizado na formação inicial o ensino de Geografia, uma das 

atribuições como professores dessa fase escolar. 

No próximo item - 3.3 - traremos as impressões sobre a prática docente de um dos 

sujeitos entrevistados ao trabalhar com o conteúdo “relevo”. 

 

3.3. IMPRESSÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 
 

A prática docente é resultado dos conhecimentos docentes estruturados em sua 

identidade.  Essa prática pode ser entendida como algo particular, uma construção única, 

idealizada no contexto da formação inicial continuada, no seu trabalho, sendo edificada no 

interior da identidade docente. Nesse sentido, a identidade docente confere a essa prática 

características próprias e conhecimentos que foram construídos no contexto das dimensões 

identitárias pessoal, profissional e organizacional/institucional.  

Desta forma, existem diferentes estilos de práticas docentes, pois suas formações e 

crenças são construções próprias. Libâneo (2011) caracteriza alguns estilos: o professor-

transmissor de conhecimento, o professor facilitador, o professor-técnico, o professor-

laboratório, o professor-comunicador e o professor mediador. Esses estilos de ser professor 

nos mostram como o docente organiza sua prática. Os princípios profissionais que norteiam 

sua prática estão correlacionados com a forma de encaminhamento didático do conteúdo, o 

planejamento, a avaliação, a escolha das metodologias, seu posicionamento diante do poder 

hegemônico, da dinâmica do ambiente escolar e a relevância das estórias de vida dos alunos 

no contexto da sala de aula.  

As percepções acerca da prática e identidade docente foram construídas na fase de 

observações de aulas de um professor pedagogo, do terceiro ano dos anos iniciais. Estas 

ocorreram em dois momentos: no primeiro, realizamos observações de reconhecimento para 

entender a dinâmica da sala de aula, a maneira como o professor organiza sua aula, bem como 

nos familiarizar com os alunos, para diminuir a estranheza em relação ao pesquisador no 
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ambiente. A disciplina que o professor PPO01
18

 ministra é Geografia em conjunto com as 

disciplinas de Ciências e História, e o livro didático utilizado é intitulado “Ciências Humanas 

e da Natureza”, o que nos faz entender que os conteúdos perpassam uma perspectiva 

interdisciplinar tanto em sua organização quanto na prática docente. No Quadro 11 podemos 

observar como se organizaram essas primeiras aulas: 

 
Quadro 11: Síntese das primeiras aulas observadas. 

AULA 1:  

Série/Ano: 3ºano. Número de alunos: 22. Meninas: 13. Meninos: 09. 

Tema/Conteúdo da aula: A vida da criança indígena em uma aldeia 

LD: Os indígenas: o ser humano é cultural 

Elementos edificadores da aula 

Leitura do texto do LD e resposta da atividade. 

Leitura e resposta conjunta: Professor – Alunos 

 

Perguntas/Indagações feitas pelo professor para os alunos além do livro didático: 

Tem índios que jogam videogame? 

Índios cometem crimes? Não existem índios inocentes, mas são muito 

injustiçados. 

O que são anciões? 

Vocês acham que todas as tribos, aldeias indígenas tem escola? 

Como os indígenas marcavam a idade? Colocavam uma careta de caju em um 

pote, quando falecia a família contava as caretas e ali estava a idade. 

  

O professor reforçou o papel e a figura do professor na aprendizagem, afirmando que 

além da família, os professores também ensinam. Ampliou a perspectiva do livro. 

  

AULA 2: 

Série/Ano: 3ºano. Número de alunos: 17. Meninas: 11. Meninos: 06. 

Tema/Conteúdo da aula: A vida da criança indígena em uma aldeia 

LD: Os indígenas: o ser humano é cultural - Não foi utilizado. 

Elementos edificadores da aula 

                                                 
18

 PPO - Professor Participante da Observação. Sujeito participante das entrevistas, a proposta de um código 

diferente das entrevistas é resguardar a identidade do professor. 
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Exercícios no quadro. 

Resposta conjunta e comentários do professor com indagações complementares. 

 

Questões: 

1- Ainda existem tribos indígenas no Brasil? 

2- Desde que os indígenas tiveram contato com o “homem branco”, vários 

hábitos deles mudaram. Escreva alguns deles.  

3- Com quem as crianças indígenas aprendem? 

4- Os indígenas aprendem, desde crianças, uma lição muito importante. Qual é 

essa lição? 

Alunos participativos. 

 
Fonte: Observações (2017). Elaboração: ANTONIO (2017). 

Acreditamos que a perspectiva de reflexão-na-ação, de considerar os alunos como 

sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem, perpassa a prática do professor PPO01, 

pois foi observado durante as aulas que o docente reflete sobre o que os alunos dizem e os 

provoca, colocando-lhes novas questões.  

Nas aulas 01 e 02, analisamos como a indagação atravessava a prática docente, tendo 

em vista que o professor possibilitava que os alunos participassem das discussões - aspecto 

relevante para a construção da noção de aluno crítico e indagador (KIMURA, 2010) -, o que 

evidencia o processo de reflexão-na-ação pelo docente.  Shon (1995) aponta que é preciso: 

[...] prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreender-se, e actuar como 

espécie de detetive que procura descobrir razões que levam as crianças a 

dizer certas coisas. Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do 

aluno e entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a 

articular o seu conhecimento-na-ação com o saber escolar (SHON, 1995, p. 

82). 

 

 Shon (1995) esclarece que essa perspectiva de reflexão-na-ação docente pode ser 

demonstrada, primeiramente, pela surpresa na fala dos alunos; pela reflexão sobre o porquê da 

fala do aluno e a surpresa sobre essa fala; pela reformulação de pensamentos e questões e 

finaliza ao efetivar experiências para análise das novas hipóteses. No contexto da reflexão-na-

ação, o professor conhece seus alunos e considera que eles entendem os contextos sócio-

históricos,  que têm papel ativo e crítico frente aos anseios do ambiente escolar e, 

principalmente, que têm consciência sobre todo o conjunto. 

 Os conteúdos atitudinais se fizeram presentes nas aulas, ao se reforçar a figura do 

professor na primeira aula, e, depois, ao levantar novamente a questão na segunda aula através 

de atividade.  Esses conteúdos, como afirma Callai (2015, p.226), envolvem “[...] valores 

éticos e estéticos dos temas que são expostos” e surgem no contexto das discussões 
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estabelecidas no espaço escolar e na sala de aula. Os conteúdos conceituais, referentes aos 

conteúdos geográficos que contribuem para a construção de um pensamento espacial 

(CALLAI, 2015), não aparecem, mesmo porque o que endossa a prática docente é o LD, bem 

como suas atividades. Esse material aborda temáticas que deveriam ser articuladas, mas 

observou-se que não se concretiza em sua estrutura.  

 Percebemos que as perguntas feitas pelo docente instigam os alunos a refletir sobre o 

que está para além da proposta da aula e ampliam-se noções, principalmente sobre conteúdos 

factuais e atitudinais. A aula 02 é um reflexo da aula anterior, pois o professor traz novas 

indagações a fim de reforçar a problematização anterior, evidenciando também uma relação 

de autonomia ao LD, tendo em vista que mesmo esse sendo o norteador dos conteúdos, o 

professor ressignifica e analisa as informações trazidas pelo LD (D’AVILLA, 2008). 

Os conteúdos geográficos aparecem nas aulas por meio de categorias que ficam 

submersas nas explicações e respostas.  Ao falar, por exemplo, de lições e valores que os 

indígenas aprendem enquanto crianças, o professor PPO01 aborda brevemente o conceito de 

natureza, diretamente ligado ao “respeito e cuidado” que os povos indígenas têm por ela como 

meio de manutenção de vida.  

Na segunda parte da observação, encontramos algumas dificuldades para trazer o 

relevo como proposta de conteúdo para analisar a identidade docente, devido à temática que 

estava sendo trabalhada pelo professor em sala - “Os indígenas: o ser humano é cultural”. 

Assim, chegamos a duas opções de encaminhamento da pesquisa, diante do cenário em que a 

disciplina de Geografia estava inserida, as possibilidades analisadas foram: primeiramente, 

desviar o foco do tema indígena e inserir o relevo como uma temática nova, já que a proposta 

da pesquisa é entender o relevo no contexto da identidade docente nos anos iniciais; ou tentar 

relacionar o tema “indígenas” com o relevo, evitando a fragmentação do conteúdo, reforçando 

a proposta de Libâneo (2017) e Pimenta et al. (2017), que sugerem uma perspectiva 

integradora dos conteúdos, mostrando o lugar da Geografia nas temáticas trabalhadas nos 

anos iniciais. 

Escolhemos a segunda opção, mesmo tendo dificuldades de emergir o conteúdo.  

Assim, a proposta constituiu-se numa tentativa de apresentar às primeiras noções de relevo às 

crianças, tendo como subterfúgio os povos indígenas. Indagamos ao docente PPO01 se 

considerava a proposta pertinente e se concordava em realizar um planejamento conjunto 

sobre o tema.  Desse modo, a aula, mesmo sendo planejada em conjunto com pesquisador e 

professor, seguiu as intencionalidades do sujeito, estando ele livre para dar o enfoque que 
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considerasse pertinente ao conteúdo “relevo”, já que era ele quem conhecia a realidade da sala 

de aula.  

A seguir, no Quadro 12, podemos analisar a proposta construída em conjunto com o 

professor pedagogo, baseada numa proposta de Cavalcanti (2014), a qual propõe uma 

sequência didática para o encaminhamento dos conteúdos geográficos, a partir da perspectiva 

da mediação didática: 

 

Quadro 12: Proposta da aula sobre relevo. 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

Percurso didático da aula “Lendas indígenas e sua relação com a paisagem” 

Identificação das noções 

de relevo 

 

Contextualização lenda 

indígena e relevo 

Narração do fenômeno 

“Monte Roraima” 

 

 Possibilidades de conteúdos e estratégias didáticas 

- Roda de conversa “ao 

ar livre” – 

Conhecimentos prévios 

- Contação de história 

“Lenda Monte Roraima” 

Índios Macuxis  

 

- Observação de imagens, 

conhecendo o “Monte 

Roraima” 

- Localização e 

espacialização “Monte 

Roraima” (mapa) 

- Relevo e vivência   

- Representação e expressão 

artística desenho 

- Elaboração de cartaz 

 

Fonte: CAVALCANTI (2014, adaptado). Elaboração: ANTONIO (2017). 

 

Na fase de problematização, tivemos como objetivo, a partir de questionamentos, 

instigar os alunos a falarem o que sabiam. Com essa estratégia, Cavalcanti (2013) espera que 

o aluno se envolva com o conteúdo e que este se torne mais significativo. A roda de conversa 

ao ar livre, juntamente com a contação da lenda, se adequa bem a essa fase da sequência 

didática porque possibilita o desenvolvimento da imaginação e da verbalização dos alunos. O 

Quadro 13, a seguir, demonstra as indagações feitas pelo docente PPO01 aos alunos no 

decorrer da problematização: 
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Quadro 13: Problematizações realizadas pelo docente. 

Alguém aqui pode nos falar sobre o que estamos trabalhando? 

Alguém aqui já leu, conheceu a palavra relevo? 

Alguém já ouviu falar do Monte Roraima? De Roraima? 

Todo mundo sabe o que é um monte? 

Existia uma elevação? O que apareceu? 

Antes de voltarmos, vamos ver se entenderam a lenda? 

Fonte: Observações (2017). 

 

Nessa etapa da pesquisa, o professor PPO01 instiga os alunos a participarem da aula: 

ele apresenta o conteúdo que os possibilita imaginar o relevo por meio da lenda dos Índios 

Macuxi. No Quadro 14 podemos ler a lenda utilizada como texto de problematização da aula: 

Quadro 14: Lenda dos Índios Macuxi 

Monte Roraima 

O Monte Roraima é uma formação da era pré-cambriana, a 2.875 metros de altitude. Conta uma lenda dos 

Macuxi, referente ao imponente Monte Roraima, que no passado, não havia ali nenhuma elevação, não se encontrava nenhum 

planalto, as terras ali eram baixas, alagadiças, próprias para capivaras e aves aquáticas. Nas vizinhanças viviam diversas 

tribos indígenas, muito mais do que hoje vivem. Certo dia, porém, sem que os pajés pudessem explicar, nasceu nesse local, 

uma viçosa PARURU (bananeira), planta nunca vista naquelas paragens. Em pouco tempo aquela árvore cresceu 

assustadoramente dando belos e incríveis frutos. Todos ficaram estarrecidos com aquilo, mas um aviso divino aos pajés 

proibiu que se tocasse na árvore ou nos seus frutos, alegando que se tratava de um ser sagrado. Se essas recomendações 

fossem desobedecidas, a caça desapareceria, os frutos murchariam e a terra tomaria forma diferente. Ninguém, então, ousava 

tocá-los, eles eram sagrados e PAABA (deus) não gostaria de ver sua determinação desrespeitada. 

Ao alvorecer de um belo dia, as populações indígenas foram tomadas por indescritível surpresa: Alguém, quem 

não se sabia o nome, havia cortado criminosamente a bananeira e roubado o cacho precioso, cujas bananas estavam 

amareladas qual ouro do Quinô. Em poucos instantes a natureza protestou violentamente. Trovões, relâmpagos abalaram as 

populações espavoridas. As caças corriam para longe, as aves voavam alto em revoada e cantavam um canto triste de 

despedida. Enquanto isto acontecia, desabava uma pesada chuva, e do centro da terra, tão baixo que era, começava a surgir, 

espetacularmente, o Majestoso Monte Roraima, alteando-se cada vez mais e mais, de modo assustador, ostentando um 

formoso diadema de nuvens, que até hoje lhe orna a fronde altaneira, no azul do infinito. 

Fonte: http://www.roraimabrasil.com.br/lendas/ 

 

Em seguida tivemos a fase de sistematização e nesse momento o professor trouxe 

imagens e o mapa para localizar o “Monte Roraima”. O docente aproximou a ideia de relevo 

às vivências cotidianas dos alunos, por isso ele não aprofundou o aspecto teórico do processo 

de surgimento das formas. As falas do docente, no Quadro 15, demonstram como ocorreu o 

processo de sistematização da aula: 
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Quadro 15: Falas docentes, na fase de sistematização. 

O que é relevo? 

Observem o chão da nossa sala. Ele é retinho? Tem subidas e descidas? 

Quero que vocês se lembrem da rua da casa de vocês. Tem subida e descida? Pensem 

na rua da escola. 

Definição de relevo para o professor: “Relevo é o conjunto de formações da superfície 

do planeta terra. Variações da superfície formam o relevo”. 

Lugar retinho, porque não faz parte do relevo? 

Superfície do planeta terra, lugar onde a gente pisa. 
Fonte: Observações (2017). 

 

Na fase de sistematização, Cavalcanti (2013, p.391) explicita que essa etapa 

caracteriza-se por oferecer aos alunos “[...] material que enriquece seu conhecimento sobre os 

temas tratados [...]”. É na sistematização que ocorre o confronto entre os conceitos cotidianos 

e os científicos. 

Nessa etapa, consideramos que não houve de forma significativa o confronto entre 

conceitos cotidianos e científicos sobre o relevo, pois a aula se restringiu a exemplos do 

cotidiano e comparações. Mas o professor PPO01 procurou estabelecer comparações do 

relevo com elevação, declínio e forma, aproximando os conceitos à realidade dos alunos.  

Anastasiou (2006) pontua que essa operação do pensamento de comparar acaba por 

“examinar dois ou mais objetos ou processos com intenção de identificar relações mútuas, 

pontos de acordo e desacordo”. Nesse momento da aula, iniciaram-se as primeiras noções 

sobre o tema, com a discussão direcionada na perspectiva de entender o relevo como palco 

das relações e realizações humanas e o professor demonstrou sensibilidade para refletir sobre 

os conceitos cotidianos que os alunos expunham durante a aula.  

Cavalcanti (2005) argumenta que isso é uma característica importante - saber 

identificar conceitos científicos nas falas dos alunos e a partir deles encaminhar o processo de 

mediação do conteúdo: 

 

É preciso, então, que o professor aguce bastante a sensibilidade para captar 

os significados que os alunos dão aos conceitos científicos que são 

trabalhados no ensino. Isso significa a afirmação e a negação, ao mesmo 

tempo, dos dois níveis de conhecimento (o cotidiano e o científico) na 

construção do conhecimento, tendo, contudo, como referência imediata, 

durante todo o processo, o saber cotidiano do aluno. Na verdade, o raciocínio 

geográfico só é construído pelos alunos se for encarado como tal, como um 

processo do aluno, que dele parte e nele se desenvolve (p. 201).  
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Os conceitos cotidianos são construídos pela criança e seus significados são 

atribuições próprias, construções particulares edificadas em sistemas. O princípio de 

construção dos conhecimentos científicos amplia o sistema e se complexifica.  Cavalcanti 

(2005), tendo embasamento no pensamento de Vygotsky, esclarece que: 

 

[...] o processo de formação de conceitos cotidianos é “ascendente”, 

surgindo impregnado de experiência, mas de uma forma ainda não-

consciente e “ascendendo” para um conceito conscientemente definido; os 

conceitos científicos surgem de modo contrário, seu movimento é 

“descendente”, começando com uma definição verbal com aplicações não 

espontâneas e posteriormente podendo adquirir um nível de concretude 

impregnando-se na experiência (p.197). 

 

Evidencia-se que os conceitos cotidianos são construídos nas experiências de um 

modo não-consciente e depois ocorre a sua conscientização. Os conceitos científicos surgem 

de uma definição, com aplicações muitas vezes impostas, que faz com que se busque a 

conscientização do conceito, podendo, nesse processo, se construir experiências. No decorrer 

da sistematização, o professor tentou atribuir uma definição ao conceito de relevo como:  

 

[...] Relevo é o conjunto de formações da superfície do planeta terra. 

Variações da superfície formam o relevo (PPO01, 2017). 

 

A definição feita pelo professor sobre o relevo está de acordo com os referenciais da 

ciência, como são confirmadas por Valadão e Ascenção (2013) ao buscar a definição do termo 

por outros autores:  

 

[...] Queiroz Neto (2003) acaba por indicar que o relevo pode ser 

compreendido como um conjunto de formas presentes na superfície terrestre. 

Segundo Guerra e Guerra (2001) tal conjunto abarca as macroformas ou 

macrorelevos, tais como planaltos, planícies e depressões; mesoformas ou 

mesorelevos, a exemplo das vertentes; microformas ou microrelevos, sulcos 

(VALADÃO E ASCENÇÃO, 2013, p. 54). 

 

 Entretanto,  o objetivo do ensino de relevo e dos conhecimentos geográficos não é 

somente conceituar, mas também trazer outros elementos para o processo de ensino e 

aprendizagem. Cavalcanti (2005, p.204) esclarece e reforça que: 

 
[...] não se ensina conceitos aos alunos, pode-se, no máximo, apresentar 

definições de conceitos (que são uma expressão particular desses conceitos) 

para serem reproduzidas pelos alunos [...] são os próprios alunos que 

formam seus conceitos sobre as coisas, e o professor é um mediador nesse 
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processo ao trabalhar com a linguagem geográfica, ao propiciar a 

negociação/apropriação de significados. 

 

Valadão e Ascenssão (2014) concordam que, comumente, ao se trabalhar esses 

conteúdos na educação básica, o professor procura uma definição e “informa” o conceito ao 

discente,  não abordando mais elementos que contribuem para a construção conceitual de uma 

noção de relevo, portanto, a explicação se finda na conceituação. 

 Os conceitos são construções cognitivas particulares.  O professor, ao mediar os 

conteúdos, contribui para que ocorra esse processo de associação de significados e de 

organização de sistemas, o que possibilita a edificação da conscientização do conceito na 

estrutura cognitiva. Se o processo de aprendizagem se restringe a definições, o aluno acabará 

por reproduzir um conceito que é simplesmente cópia. Na Figura 14 analisamos a organização 

da aula do professor e o destaque para o relevo: 

 

Figura 14: Organização do quadro, pelo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

]Fonte: Observações (2017) 

 

Podemos esbarrar em outro ponto: os professores têm que entender que o significado 

do conteúdo é importante e necessário para a construção particular e internalizada sobre o 

relevo para o docente ou também acabarão por reproduzir noções que não têm significado, 

como esclarece Valadão e Ascenção (2013, p. 54) “[...] Questiona-se um ensino que somente 

informe e que parta de conceitual, sobretudo quando a imprecisão marca o conceito”. Se isso 

perdura, forma-se um ciclo de reprodução dos mesmos conceitos. Na Figura 15 observamos 

essa etapa da aula: 

 

Figura 15: Finalização do momento de sistematização, localização e espacialização do “Monte 

Roraima”. 
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Fonte: Observações (2017). 

A etapa de síntese caracterizou-se por ser a finalização da aula.  Cavalcanti (2013, 

p.391) ressalta a importância de atividades que permitam que os alunos “elaborem sínteses de 

seus conhecimentos” de forma verbalizada ou escrita. No Quadro 16 observamos as 

discussões feitas nessa etapa da aula, quando o professor rememorou e recontou a lenda com a 

ajuda dos alunos: 

 

Quadro 16: Falas do docente, na fase de síntese. 

Nós tínhamos estudados na última aula uma lenda. Quem se lembra, qual era a lenda? 

Quem não veio na última aula? Para os alunos que não vieram, vamos lembrar. Nossa 

atividade será sobre a lenda. 

A história começou com o monte? 

Desenhar a parte da lenda que vocês mais gostaram. 
Fonte: Observações (2017). 

 

A proposta do professor foi a elaboração de desenhos sobre a lenda do Monte Roraima 

para a produção de um cartaz. Os elementos representados nos desenhos das crianças 

demonstraram como ocorreu o processo de ensino, os aspectos da realidade e do imaginário. 

A síntese, além de aferir o que foi significativo da aula para os alunos, busca entender as 

representações da vivência - enriquecidas por outros conhecimentos (CAVALCANTI, 2014) -

, e também demonstra a maneira como se estruturou a prática docente, como observamos na 

Figura 16 os desenhos feitos pelos alunos, que serviram de síntese da aula: 
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Figura 16: Representações do “Monte Roraima” pelos alunos. 

Fonte: Desenhos elaborados pelos alunos, 2017. 

 

 

 Com o intuito de reconhecer os elementos mais significativos da aula, na Tabela 02, 

fazemos uma tentativa de identificar categorias expressas nos desenhos: 
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Tabela 02: Síntese dos desenhos dos alunos, representações da prática. 

Fonte: Desenhos (2017). Elaboração: ANTONIO (2017). 

 

As representações das formas feitas pelos alunos poderiam ter sido ligadas pelo 

professor tendo a análise dos desenhos
19

 como exemplos de feições do relevo: a triangular 

caracterizaria relevos dissecados de formas aguçadas (CASSETI, 2005) e demarcadas por 

cristas, mais conhecidas como serras. No segundo caso, teríamos um relevo tabuliforme com 

morros aplainados, encontrado em bacias sedimentares e marcados pela pediplanação - 

processo de recuo paralelo das vertentes (Monte Roraima). Na terceira imagem, o meio 

círculo representaria as formas convexas do relevo, associadas a processos de mamelonização 

de forma para estabelecer ligação com os mares de morros. 

Por essas representações evidenciou-se que a imaginação dos alunos foi uma das 

operações do pensamento desenvolvida com essa atividade síntese, ao representarem em seus 

desenhos o imaginário da forma do “monte Roraima”.  Anastasiou (2006, p. 28) esclarece que 

“imaginar é ter alguma ideia sobre algo que não está presente, percebendo mentalmente o que 

não foi totalmente percebido [...] vai além da realidade, dos fatos e da experiência”. Vigotski 

(2009) esclarece que o processo de imaginação contribui para o processo de ampliação de 

vivências do indivíduo: 

 

[...] a imaginação adquire uma função muito importante no comportamento e 

no desenvolvimento humano. Ela transforma-se em meio de ampliação da 

experiência de um individuo porque, tendo por base a narração ou a 

descrição de outrem, ele pode imaginar o que não viu, o que não vivenciou 

diretamente em sua experiência pessoal. A pessoa não se restringe ao circulo 

e a limites estreitos de sua própria experiência, mas pode aventurar-se para 

além deles, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência histórica 

ou social alheias (VIGOTSKI, 2009, p.25) 

 

O professor, ao contar a lenda, traz novos elementos para o processo de imaginação 

dos alunos.  O autor coloca que quantos mais elementos a criança observa, ouve e vivencia, 

                                                 
19

 Poderíamos ter aprofundado nessa questão a interpretação dos desenhos pelo professor. Mas devido a 

diferentes imprevistos essa perspectiva não se concretizou. 

Elementos significativos da aula, expressos nos desenhos. 

Relevo Indígenas 
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esse processo de imaginação se amplia, agregando mais elementos e significados. Assim, 

imaginação transcende o material, podendo ter traços do que não se vivenciou. Neste 

contexto, os alunos recontextualizaram nos desenhos os fatos da aula elencados pelo professor 

na contação da lenda. Vigostski (2009) esclarece que esse processo se caracteriza por ser 

acumulativo, pois os diferentes elementos são o ponto de apoio para que se construa a 

fantasia. 

A postura do professor em relação aos alunos é de atenção, como evidenciado na fala 

do docente PPO01; uma forma de reflexão-na-ação, o que acaba por fornecer aos alunos 

novos elementos para o processo de imaginação: 

Eu fiz lá no quadro um desenho de bananeira porque alguns colegas 

pediram, eu passei olhando os desenhos, e só tem bananeira. Lembrem-se 

que a lenda tem vários momentos. (PPO01, 2017). 

 

O professor estava atento ao que os alunos estavam pensando, falando e 

representando.  Shon (1995) afirma que a prática reflexiva se concretiza ao saber 

individualizar, tendo o professor noção tanto da compreensão quanto das dificuldades do 

aluno. Ao falar sobre o desenho, o professor evidenciou que a bananeira estava tendo 

destaque pelos alunos e registrou-se o processo de imitação.  Silva (1999), ao desenvolver um 

estudo sobre o papel do desenho das crianças, problematiza que elas tentam copiar os modelos 

que o professor expressa por meio de: 

Falas, gestos e comportamentos [...] tem um peso muito grande para a 

criança; o “modelo” desenho (explicito ou não) apresentado por aquela é 

legitimado pelo papel social que lhe é atribuído. Na prática, isto significa 

que inevitavelmente a criança copiará, tentará imitar e adotar modelos 

gráficos [...] (SILVA, 1999, p.73). 

 

Neste contexto, ao desenhar a bananeira no quadro, os desenhos dos alunos ganham 

um encaminhamento, pois eles tentam representar a bananeira. Após a fala do professor, 

alguns alunos ressignificaram os desenhos,  modificando-os e acrescentando-lhes novos 

traços.  Nesse momento, o relevo “Monte Roraima” ganhou destaque juntamente com a 

bananeira. Analisamos o que Silva (1999) destacou ser a tentativa de copiar e imitar o 

professor e também o que Vigotski (2009) elencou, pois o professor ofereceu novos 

elementos para o processo imaginativo das crianças. Pinheiro (2006), ao fazer um estudo 

sobre a dimensão social do desenho, destaca que mesmo “imitando” o desenho do outro, 

existe uma representação particular de cada sujeito no desenho: 

[...] o entendimento de que a construção do conhecimento pelo sujeito não se 

dá de forma passiva e individual, mas por meio de diversos processos de 
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mediação social, evidencia a necessidade que a criança tem de observar o 

outro no ato de desenhar. Na medida em que ela olha e analisa os modos de 

seus pares traçarem os elementos visuais, vai se apropriando de 

conhecimentos imersos na cultura de modo pessoal e os reconstrói 

constantemente (PINHEIRO, 2006, p.88).  

 

A imitação torna-se meio para ampliação das experiências da criança (VIGOTSKI, 

2009). Mesmo tendo como referência o desenho do “outro”, os desenhos carregam traços 

particulares sobre o relevo. O docente não definiu um formato do “Monte Roraima” aos 

alunos,  as crianças que escolheram como representar o relevo usando elementos da 

imaginação. 

As crianças reconstruíram à sua maneira o que acreditam ser o “Monte Roraima” e 

os elementos representados na lenda se fizeram fortemente presentes nos desenhos e nas falas 

dos alunos durante a aula síntese. As crianças relacionaram o Monte Roraima à imagem que 

havia na televisão. Surgiram indagações sobre qual cor usar para colorir o “monte”. Os alunos 

se mostraram participativos e atentos à explicação do conteúdo e o docente às atividades dos 

discentes. 

Destarte, a perspectiva de reflexão-na-ação parte de uma intencionalidade docente que 

muitas vezes se constrói na dimensão profissional e deve perpassar sua prática, em um 

processo constante. Acreditamos que as dimensões identitárias se revelam nas escolhas feitas 

pelo docente ao refletir sobre o porquê ensinar? O que ensinar? Como ensinar? Para quem 

estou ensinando? Trata-se de preocupações que perpassam o cotidiano escolar e norteiam a 

prática do professor para buscar significados e significações sobre o conteúdo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho foi uma tentativa de entender a identidade docente dos professores 

pedagogos e sua relação com a Geografia, especificamente o conteúdo “relevo”. Acreditamos 

que os primeiros anos de escolarização contribuem para a ampliação da leitura de mundo das 

crianças, a partir dos conhecimentos científicos mediados pelos professores. Deste modo, o 

papel dos professores nos anos iniciais objetiva inserir as primeiras noções dos conhecimentos 

geográficos, pois acreditamos que as crianças chegam à escola com uma visão de totalidade 

de mundo e, muitas vezes, essa visão é fragmentada no processo de ensino e aprendizagem. 

Os professores, com base em seus conhecimentos/saberes, têm como responsabilidade 

profissional contribuir para a ampliação das perspectivas de mundo dos discentes e a ciência 

geográfica pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. O ensino de Geografia, por 

sua vez, tem como objetivo fazer com que os alunos interpretem as espacialidades e se 

reconheçam enquanto sujeitos integrantes destas.  

A formação inicial dos professores, como já evidenciado em outras pesquisas de Gatti 

(2009), Pimenta et al. (2017) e Libâneo (2017) evidenciaram que os cursos não conseguem 

abarcar as diferentes disciplinas específicas integrantes do currículo escolar. Segundo Libâneo 

(2006), essa situação leva a um “esvaziamento teórico” na formação inicial referente às 

disciplinas específicas. Existe um descompasso, segundo nossa análise, do que é atribuído aos 

professores ensinar - conhecimentos relacionados às áreas de geografia, português, ciências, 

matemática, história -, e a forma como as propostas se inserem nos currículos, livros didáticos 

e sua formação inicial. As orientações curriculares oficiais apontam propostas que os 

professores não conseguem abordar no contexto dos alunos e, assim, acabam por respaldar 

suas práticas no que os livros didáticos trazem de proposições, ou seja, os conhecimentos 

docentes muitas vezes são reflexos do que os LD’s se propõem a abordar. Essa premissa 

evidenciou-se nas entrevistas sobre o relevo, pois as repostas dos docentes foram muito 

semelhantes aos conteúdos que são apresentados nos LDs, possibilitando o entendimento de 

que os professores compartilham da mesma fonte de conhecimento. 

As entrevistas revelaram quatro aspectos relevantes para se refletir sobre a 

profissionalização e prática docentes dos professores pedagogos nos Anos Iniciais: a) A 

formação inicial não dá conta de fornecer elementos para pensar a relação entre 

conhecimentos pedagógicos em consonância com os conhecimentos específicos das matérias; 

b) O caráter polivalente do professor não é perspectiva construída durante a sua formação 

inicial, pois mesmo ele tendo contato com áreas de conhecimentos específicos, esse contato é 
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realizado de forma panorâmica e fragmentada; c) Não há referência e significado do 

conhecimento específico, pois o professor pedagogo continua utilizando como fonte de 

referência o livro didático, a internet ou retoma representações do período anterior à sua 

formação inicial; d) Suas dificuldades interpretativas, no contexto do conteúdo específico 

“relevo”,  revelam falta de conhecimento específico (conceitual), na contramão do 

conhecimento experiencial que possuem (descrição das formas geométricas e demonstrações 

no local de vivência), pois os resultados da aprendizagem dos alunos (por meio do desenho ou 

de outro instrumento avaliativo) foram pouco valorizados; e) O uso do desenho revela 

também que, após o processo de exposição oral do professor, as crianças reproduzem os 

exemplos de relevo apresentados por ele (muitos representaram a bananeira ao lado das 

feições do relevo, mas também ressignificaram o desenho, incluindo elementos próprios da 

sua imaginação (VIGOTSKI, 2009), com representações geométricas diferenciadas (relevo 

tabuliforme, mesa, chapadas e morros testemunhos - gênese de bacias sedimentares), relevo 

mamelonares (mares de morros, pão-de-açúcar e colinas - gênese de dobramentos  combinada 

com material litológico de baixa a alta resistência), relevo em cristas (serras, cordilheiras, 

picos - gênese de dobramentos, falhas e fraturas combinadas de material litógico de alta 

resistência) e incluíram outros elementos físicos geográficos  presentes na paisagem 

(formação de nuvens, relâmpagos, sol e a vegetação).  

É importante ressaltar que esses últimos elementos refletiram a integração da 

explicação do conteúdo “relevo” associada à lenda do Monte Roraima, ou seja, as crianças 

realizaram uma análise integrada da proposta de aula solicitada anteriormente pelo professor 

pedagogo em relação à intervenção da aula. 

Os conhecimentos/saberes como um dos elementos chave da identidade docente 

conferem característica decisiva à profissão de professor, visto que são construídos e situados 

no tempo e no espaço. Assim, entender a identidade e os conhecimentos docentes contribui 

para analisar a prática docente, pois dela derivam as escolhas feitas no contexto escolar. A 

identidade docente do pedagogo, no que concerne aos conhecimentos geográficos, se 

configura como uma espécie de “pseudo identidade”, ou seja, os significados dos saberes 

docentes que deveriam ser alicerçados na formação inicial não se concretizam, pois os 

professores dessas disciplinas nos Anos Iniciais não são não marcados por conteúdos 

específicos (geográficos) sólidos, como também não se enfatiza os significados de se ensinar 

e aprender Geografia e não se constrói noções de como esses conteúdos poderiam ser 

inseridos no contexto dos anos iniciais, numa perspectiva de alfabetização geográfica. O 
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professor ensina os conhecimentos por acreditar ser importante, porque têm significado para 

si. 

Nessa relação, a afinidade com a Geografia é um elemento importante.  Essa 

afinidade, muitas vezes, é construída na educação básica e poderia ser reforçada nos cursos de 

graduação, mas pelo que analisamos isso não ocorre. Poderiam ser criados vínculos entre a 

identidade do pedagogo e os conhecimentos geográficos, com o objetivo de se construir uma 

identidade com traços geográficos capaz de garantir o entendimento,  os significados e a 

importância desses conhecimentos no processo de alfabetização e letramento. A afinidade é 

gostar, sentir-se próximo de determinada área do conhecimento, essa proximidade revelará 

como essa disciplina estará presente no processo de ensino e aprendizagem, já que o professor 

faz escolhas e nessas escolhas se insere: o que ensinar? Como ensinar? Por que ensinar? Para 

quem ensinar?  

É importante salientar que, de modo geral, entre os professores existe uma tradição em 

apresentar ou valorizar a definição dos termos ou conceitos em detrimento da 

problematização ou construção do mesmo por parte do aluno. Essa premissa se sustenta em 

Cavalcanti (2005), que defende que não se ensina conceitos, mas deve haver mobilização dos 

conhecimentos geográficos para que os escolares construam sua própria visão de mundo e as 

utilize para interpretar a realidade. 

Consideramos que há uma confusão em relação ao que é interdisciplinar, pois muitas 

vezes acontecem outras formas de ensino, mas a perspectiva interdisciplinar não se 

concretiza, principalmente pelo fato de um conhecimento se sobrepor ao outro e o professor 

não ter domínio dos conteúdos de forma igualitária e aprofundada. A noção de polivalência se 

constrói não na universidade, mas no contexto da prática docente pelo fato de o professor ter 

que trabalhar com todas as disciplinas. Na formação inicial esta perspectiva deveria ser 

consolidada para que houvesse melhor compreensão das responsabilidades que se ganha com 

essa postura.  

Ao mesmo tempo que se exige do professor dos Anos Iniciais o domínio de vários 

conteúdos (professor polivalente), sua prática revela o distanciamento deste profissional com 

os conhecimentos tão diversos. Esses profissionais são polivalentes, pois exercem em sua 

prática docente o que lhes é exigido e/ou imposto, ou seja, lecionar conhecimentos com mais 

de uma disciplina específica, mas não atingindo o objetivo de realizá-la de forma 

interdisciplinar. Assim, fica o desafio para esse profissional, que é mobilizar seus saberes 
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docentes, saber lidar com vários conhecimentos disciplinares, bem como analisar a realidade 

de forma integrada e, assim, estabelecer relações conceituais com sua área de formação.  

Ressaltamos, além disso, que é preciso entender a importância e a relevância dos 

saberes geográficos para a alfabetização e o letramento, já que consideramos esses dois fatos 

que perpassam a formação inicial e a prática do professor pedagogo. Assim como se realiza a 

alfabetização e letramento em português e matemática, é possível fazer com que a área de 

conhecimento da Geografia cumpra um papel de alfabetização e letramento, pois os seus 

conteúdos perpassam também por esse processo de formação de noções e construção de 

conhecimentos e conceitos durante os anos iniciais. 

Essas perspectivas podem estar respaldadas pela formação inicial, pois acreditamos e 

concordamos que é nessa fase que se inicia a construção da identidade docente. Portanto, 

devem ser reforçadas juntamente com as outras dimensões identitárias, as quais fornecem 

elementos para as escolhas que perpassam a sala de aula.  

Após a realização das entrevistas junto aos professores pedagogos dos anos iniciais, 

sentimos a necessidade de analisar como esse profissional se organizaria ao propor uma aula 

com conteúdos específicos de Geografia, especificamente o relevo. Mediante isso, 

posteriormente, planejamos uma aula cuja temática versava a relação entre o relevo e o 

indígena. Esse momento da pesquisa foi desafiante, pois não imaginávamos que teríamos que 

fazer essa ponte. Verificamos que o professor ficou envolvido muito mais na definição do 

conceito de relevo, do que na problematização desse conceito, como, por exemplo, sua origem 

de formação, explicação referente aos processos e indicação de exemplo associada à sua 

formação e espacialização geográfica. O exemplo utilizado como subterfúgio da aula foi “O 

monte Roraima”, que permitiu realizar várias associações geográficas no contexto do meio 

físico e social.  

Após a exposição do professor, foi solicitado aos alunos que elaborassem o desenho,  

em que demonstraram representações das formas de relevo que poderiam ser exploradas pelo 

professor através da associação da forma geométrica com o tipo de relevo (forma convexa – 

relevo em forma de pão-de-açúcar, relevo tabuliforme - forma de mesa - e relevo convexo 

suavizado - forma de colina), combinando essa associação com outros elementos do meio 

físico e a representação de nuvens e vegetação. A nosso ver, essas representações indicam 

possibilidades com nível de exploração maior do que aquela apresentada inicialmente pela 

aula expositiva, portanto, poderiam ter sido mais bem exploradas. 
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O relevo poderá estar mais presente no ensino de Geografia nos anos iniciais, a partir 

do momento em que os professores pedagogos tenham mais domínio do conteúdo específico 

da matéria, bem como desenvolvam os significados desses conhecimentos “para si”, 

adquirindo maior relevância para  estudar e ensinar esses saberes. Ao elaborarmos a aula com 

o professor pedagogo, tivemos a intenção de contribuir com elementos para que os alunos 

refletissem sobre o relevo e suas interfaces, mas também para que os professores 

apresentassem traços de sua identidade na prática docente. 

 Na Figura 17, elaboramos uma representação que elenca as categorias que 

perpassaram as dimensões identitárias docentes ao longo da pesquisa. 

Figura 17: Categorias que perpassam as dimensões docentes dos pedagogos. 

 

Fonte: Entrevista e observação, 2017. 

 

Essa tríade, do nosso ponto de vista, se une tanto para a formação profissional que 

converge para a identidade docente, cujos diferentes elementos e categorias são transversais 

para a realização de sua prática, como os ambientes de profissionalização situados no tempo e 

no espaço. Todo esse contexto é repleto de afinidade, compromisso e escolhas profissionais. 

Os conhecimentos docentes, além de reflexos dessas dimensões, também ganham significados 

por elas nos contextos das dimensões identitárias. 
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Essas dimensões têm implicações no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo 

de Geografia e sua presença nos anos iniciais. O que se destacou na dimensão pessoal é que 

os conhecimentos anteriores da educação básica da Geografia se fizeram presentes e 

relevantes à prática do professor,  bem como a tentativa de comprometimento para estudar e 

aprender esses conteúdos geográficos pela pesquisa;  uma tentativa que não se efetivou de 

forma satisfatória, já que as fontes utilizadas,  muitas vezes, nesse processo, não são bases da 

ciência a ser ensinada. Na dimensão profissional reforçou-se que na formação inicial, os 

saberes geográficos são esquecidos e não se constrói noções sobre os conhecimentos 

geográficos.   Também foi destacado  que a polivalência é uma categoria efetivada na ação 

docente, pois muitos professores acreditam que isso não se trata de uma escolha, mas de uma 

imposição via leis e regulamentos. Na dimensão organizacional, a formação, no contexto da 

prática, não se efetiva, pois  o currículo é majoritariamente interpretado pelo livro didático e o 

ato de planejamento escolar se finda na escolha de conteúdos que estejam em ambos os 

materiais e, nesse processo, se perde os significados da Geografia. 

Consideramos, pelas análises realizadas por essa pesquisa, que o quadro da Geografia 

nos anos iniciais é subjacente aos outros conhecimentos do conteúdo escolar e que sua 

efetivação dependerá da relevância e significados que os  conteúdos específicos possuem para 

o professor. O relevo também se insere nessa premissa, pois se está presente no livro didático 

irá aparecer no contexto da prática do professor. Não existe uma unificação entre o que é 

aprendido da Geografia nos anos iniciais e outras referências que a norteiam (conhecimento 

acadêmico, orientações curriculares e o contexto de vivência dos alunos).  

Neste contexto, podemos nos perguntar: o que seria mais adequado para a atuação de 

docentes nos Anos Iniciais? Destacamos: mudar as leis e regulamentos que atribuem ao 

professor pedagogo o ensino de Geografia; reformular os cursos de formação inicial de modo 

a estender o curso por mais tempo; reorganizar a carga horária de disciplinas de domínio 

específico e, assim, ressignificar a formação da identidade profissional docente; rever os 

cursos de formação inicial de Geografia para  inserir a preocupação com os Anos Iniciais;  

reivindicar o lugar do professor de Geografia nos Anos Iniciais; reorganizar leis e diretrizes 

que atribuem essa “obrigação” aos professores pedagogos que, mesmo sem saber os 

conteúdos geográficos, têm de ensiná-los e ou pensar em políticas de formação continuada.   

Todas essas mudanças demandariam muito tempo para serem implementadas. O que 

acreditamos que pode ajudar, mas não sanar as dificuldades sobre os conhecimentos 

geográficos, é o comprometimento profissional e uma busca incessante por pesquisa, 
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aperfeiçoamento profissional, revisão das aulas planejadas e do contexto das características do 

aluno, bem como análise crítica das mudanças que ocorrem nas orientações curriculares. 

 

 



142 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

ABDALLA, M. F. B. Formação e desenvolvimento profissional do professor: o aprender da 

profissão (um estudo em escola pública). Augusto Guzzo Revista Acadêmica (São Paulo), 

São Paulo, v. 1, n.03, p. 15-30, 2001. 

 

AB’SÁBER, Aziz Nacib. Os Domínios de Natureza no Brasil: Potencialidades Paisagísticas. 

São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

ALAVARSE, O.M. A organização do Ensino Fundamental em ciclos: algumas questões. 

Revista Brasileira de Educação. Jan/Abr. 2009 v. 14 no. 40. Disponível em: 

www.anped.org.br/rbe/rbe.htm Acesso em: 11/11/2016. 

ALMEIDA, Patrícia Albieri de;  et al. Quais as razões para a baixa atratividade da docência 

por alunos do ensino médio? Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-20612014000200007. 

Acesso: 12/09/2017. 

 

ANASTASIOU, L. das G. C. ALVES, L. P. Estratégias de Ensinagem. In: ANASTASIOU, 

Lea das Graças Camargos; ALVES, Leonir Pessati. Processos de ensinagem na 

universidade. Joinville: UNIVILLE, 2006. 

 

ASCENÇÃO, V. de O. R.; VALADÃO, R. C. Abordagem do conteúdo “relevo” na educação 

básica. In: CAVALCANTI, Lana de Souza (Org.). Temas da geografia na escola básica. 

Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

ASCENÇÃO, V. de O. R.; VALADÃO, R. C.. Abordagem do conteúdo “relevo” na educação 

básica. In: CAVALCANTI, Lana de Souza (Org.). Temas da geografia na escola básica. 

Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

ASCENÇÃO, Valéria O.  Roque. Os conhecimentos docentes e a abordagem do relevo e suas 

dinâmicas nos anos finais do ensino fundamental. 2009. Tese (Doutorado). Departamento de 

Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2010. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/MPBB-

7Y5MBJ/valeria__tesefinal_completa.pdf;>. Acesso em: 30/08/2016. 

 

ARROYO, Miguel G. Ciclos de Desenvolvimento Humano e Formação de Educadores. 

Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, Dezembro/99. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v20n68/a08v2068.pdf. Acessado em: 20/08/2016 

 

 

BERTOLINI William Zanete. O ensino do relevo: noções e propostas para uma didática da 

geomorfologia. 2010. Dissertação (Mestrado). Departamento de Geografia, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2010. 

 

BERTOLINI William Zanete; CARVALHO Vilma Lúcia M. 2010. Abordagem da escala 

espacial no ensino-aprendizagem do relevo. Terra e Didática, 6 (2): 58-66. Disponível em: 

http://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/. Acesso em: 19/10/2016. 



143 

 

 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global. R. RA  E GA, Curitiba, n. 8, p. 141-152, 

2004. Tradução: Olga Cruz. Trabalho publicado, originalmente, na “Revue Geógraphique des 

Pyrénées et du Sud-Ouest”, Toulouse, v. 39n. 3, p. 249-272, 1968, sob título: Paysage et 

geographie physique globale. Esquisse méthodologique. Publicado no Brasil no Caderno de 

Ciências da Terra. Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo, n. 13, 1972. 

Disponível em: http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/3389/2718 Acessado em: 06/12/2017.    

 

BRAGA, Maria Cleonice B. O ensino de Geografia nas séries iniciais do ensino fundamental: 

uma análise dos descompassos entre a formação docente e as orientações das políticas 

públicas. Terra Livre, Presidente Prudente. Ano 23, v. 1, n. 28 p. 129-148 Jan-Jun/2007. 

Disponível:  

BRASIL, Decreto nº 3.276, de 6 de dezembro de 1999. 

BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Resolução nº 7, de 14 de 

dezembro de 2010. 

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013. 

 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Concepções e 

Orientações Curriculares para Educação Básica. Coordenação-Geral do Ensino Fundamental. 

Ensino Fundamental de Nove Anos: Passo a Passo do Processo de Implantação. Brasília: 

MEC/SEF/ DCOCEB/ COEF, 2009. 

 

BRASIL. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. In: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art87§4. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC/SEB/DICEI, 

2013. 

 

CALLAI, Helena Copetti. Aprendendo a ler o mundo: a Geografia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Cadernos Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago, 2005. 

CALLAI, H. C. A Geografia é ensinada nos anos iniciais? Aprende-se Geografia nos Anos 

Iniciais? In: TONINI, Ivaine M.; CASTROGIOVANNI, Antonio C.; GOULART, Ligia B.; 

KAERCHER, Nestor A.; MARTINS, Rosa E. M.W. (Orgs.). O Ensino de Geografia e suas 

composições curriculares. 1ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 2014, v. 1, p. 31-42. 

CALLAI, Helena Copetti. Estudar a paisagem para apreender Geografia. In: PEREIRA, 

Marcelo Garrido (org). La Opecidad del Paisajen: Formas, imagens y tempos educativos. 

Porto Alegre, Impressa Livre, 2013.  

CALLAI, H. C. Temas e conteúdos no ensino de geografia. In: RABELO, Kamila Santos de 

Paula; BUENO, Míriam Aparecida. (Org.). Currículo - Políticas Públicas e Ensino de 

Geografia. 1ed. Goiânia: Ed. da PUC Goiás, 2015, v. 1, p. 213-230. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument


144 

 

CARVALHO, Djalma Pacheco de. A NOVA LEI DE DIRETRIZES E BASES E A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA. Ciênc. educ. (Bauru) 

[online], 1998. 

CARVALHO, J. S. A identidade do pedagogo: agente institucional do ensino. In: Comissão 

de Publicação da FEUSP (Org). Identidade do Pedagogo. São Paulo, 1996. p.16-26 

CASSETI, Valter. Ambiente e apropriação do relevo. Ed. Contexto, São Paulo, 1991. 

 

CASSETI, Valter. Geomorfologia. [S.l.]: [2005]. Disponível em: 

<http://www.funape.org.br/geomorfologia/>. Acesso em: 12/07/2016. 

 

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos. Apreensão e compreensão do espaço geográfico.  

 

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos et al. (org). Ensino de geografia: Práticas e 

textualizações no cotidiano. Porto Alegre: Mediação, 2008. 

CAVALCANTI, L. S. Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos: uma 

contribuição de Vigotski ao ensino de geografia. Cadernos do cedes/centro de estudos 

educação sociedade. Educação geográfica e as teorias de aprendizagens. São Paulo: Cortez. 

Campinas: CEDES, maio/ago. 2005. 

CAVALCANTI, L. S. Os Conteúdos Geográficos no Cotidiano da Escola e a Meta de 

Formação de Conceitos. In: ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins de; FERREIRA, 

Joseane Abílio de Sousa. (Org.). Formação, Pesquisas e Práticas Docentes. 1ed.João Pessoa: 

Mídia Gráfica e Editora LTDA, 2013, v. 1, p. 367-394. 

CAVALCANTI, L. S. Geografia escolar, formação e práticas docentes: percursos trilhados. 

In: MUNHOZ, Gislaine; CASTELLAR, Sônia Vanzella. (Org.). Conhecimentos escolares e 

caminhos metodológicos. 1aed.São Paulo: Xamã, 2012, v. 01, p. 7-223. 

CAVALCANTI, L. S. A Metrópole em foco no ensino de Geografia: o que/para quem 

ensinar? In: PAULA, Flávia Maria de Asssis; CAVALCANTI, Lana de Souza; SOUZA, 

Vanilton Camilo de. (Org.). Ensino de Geografia e metrópole. 1ed.Goiânia: Gráfica e editora 

américa, 2014, v. 1, p. 27-41. 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Bases teórico-metodológicas da Geografia: uma referência 

para a formação e a prática de ensino. In: Formação de professores: concepções e práticas em 

Geografia. Goiânia: Ed. Vieira, 2006. p. 27-49. 

 

CRUZ, Shirleide Pereira da Silva; BATISTA NETO, José. A polivalência no contexto da 

docência nos anos iniciais da escolarização básica. Revista Brasileira de Educação, Rio de 

Janeiro, v. 17, n. 50, 2012. 

 

D’ÁVILA, C.. Decifra-me ou te devorarei: o que pode o professor frente ao livro didático?-

Salvador: EDUNEB; UDUFBA, 2008. 

 

DEMO, P. Pesquisa Participante: Saber pensar e intervir juntos. Liber Livro Editora, Brasília, 

2° edição 2008. 



145 

 

 

DEMO, P. Pesquisa social. Serviço Social & Realidade, Franca, v. 17, n. 1, p. 11-36, 2008. 

Disponível em: http://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Demo-Pesquisa_Social.pdf 

Acessado em: 08/12/2017. 

 

DUARTE, Newton. Sociedade do conhecimento ou sociedade das ilusões?: quatro ensaios 

crítico-dialéticos em filosofia da educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 

(Coleção polêmicas do nosso tempo, 86).  

 

DUBAR, Claude. A crise das identidades: A interpretação de uma mutação. Tradução. 

Catarina Matos. Portugal: Porto editora, 2006. 

 

FAUSTINONI, J.M., CARNEIRO, C.D.R.. Movimentos da crosta e relações entre Tectônica 

e dinâmica atmosférica. Terræ Didatica, 11(3):173-181. . 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio século XXI escolar: o minidicionário 

da língua portuguesa. 4.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

FREIRE, P.. A Importância do Ato de Ler - em três artigos que se completam. São Paulo: 

Cortez Editora & Autores Associados, 1989. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo, v 4) - 80 

páginas. 

GALIMBERTI, Umberto. Dicionário de Psicologia. Tradução: Anna Maria Pareschi 

Capovilla. São Paulo: Loyola, 2010. 

 

GATTI, Bernadete Angelina. Formação de professores para o ensino fundamental: estudo de 

currículos das licenciaturas em pedagogia, língua portuguesa, matemática e ciências 

biológicas. Bernadete A. Gatti; Marina Muniz R. Nunes (orgs.) São Paulo: FCC/DPE, 2009. 

Disponível em: 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/textos_fcc/arquivos/1463/arquivoAnexado.pdf. 

Acesso em 23/08/2016. 

 

GOIÂNIA. Diretrizes curriculares para a educação fundamental da infância e da adolescência: 

ciclos de formação e desenvolvimento humano. Secretaria de Educação. Goiânia: Rede 

Municipal de Educação, 2009. 

GUIMARÃES, V. S. (1ª edição) Formação de professores - saberes, identidade e profissão. 

1ª. ed. Campinas: Papirus, 2004. v. 1. 128p . 

HALL, Stuart. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomas Tadeu da (Org). Identidade e 

diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. Disponível: 

http://www.culturaegenero.com.br/download/hall.pdf. Acesso em: 10/09/2016. 

 

HALL, S. Quem precisa da identidade? In: SILVA, T. T. (Org.). Identidade e diferença. A 

perspectiva dos Estudos Culturais. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. v. 1. 133p . 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva; 

Guacira Lopes Louro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015. 



146 

 

HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, A. (Org.). Vidas 

de professores. 2 ed. Portugal: Porto Editora, 1995. cap. II. p. 31-61. 

 

ISAIA, S. Na tessitura da trajetória pessoal e profissional: a constituição do professor do 

ensino superior. In: ISAIA, S.; BOLZAN, D.; MACIEL, A. Pedagogia Universitária. Tecendo 

redes sobre a educação Superior. Santa Maria: Editora da UFSM, 2009, p.95- 106. 

 

JAPIASSÚ, Hilton; Marcondes, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 3ª edição revista e 

ampliada. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro, 2001. 

 

LAJOLO, M. Livro didático: um (quase) manual de usuário. Em Aberto, Brasília, v. 16, n. 69, 

jan./mar. 1996. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. “O sistema de organização e gestão da escola” In: LIBÂNEO, José 

Carlos. Organização e Gestão da Escola - teoria e prática. 4ª ed. Goiânia: Alternativa, 2001. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? A Identidade do Professor na 

Contemporaneidade. Conferência proferida no IV Encontro Nacional das Licenciaturas e o III 

Seminário Nacional do PIBID. O presente texto é uma versão revisada da comunicação oral. 

2013. Em cachê. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. A escola brasileira em face de um dualismo perverso: escola do 

conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. Texto elaborado 

para apresentação no X Encontro de Pesquisa em Educação da Anped-Centro Oeste, julho, 

2010.  

 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educacionais e 

profissão docente. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2003.  

 

LIBÂNEO, Jose Carlos. DIRETRIZES CURRICULARES DA PEDAGOGIA: 

IMPRECISÕES TEÓRICAS E CONCEPÇÃO ESTREITA DA FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DE EDUCADORES. Educ. Soc., Campinas, vol. 27, n. 96 - Especial, p. 

843-876, out. 2006. 

 

LIBÂNEO, Jose Carlos. Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Educar, Curitiba, n. 

17, p. 153-176. 2001. 

 

LIBÂNEO, José Carlos; PIMENTA, Selma Garrido. Formação de profissionais da educação: 

Visão crítica e perspectiva de mudança. Educação & Sociedade, ano XX, nº 68, Dezembro, 

1999. 

LIBÂNEO, J. C. Didática e trabalho docente: a mediação didática do professor nas aulas. In: 

SUANNO, Marilza V. R.; LIMONTA, Sandra V. (Orgs.). Concepções e práticas de ensino 

num mundo em mudança: diferentes olhares para a didática 1. ed. Goiânia: CEPED 

Publicações/Editora da PUC Goiás, 2011. p.85-100. 

LIMA, Maria do Socorro Carneiro de. Imagem e Identidade: Estudo sobre o professor 

universitário. 2012 tese pdf.  

 



147 

 

LIMA, V. M. M. Formação do professor polivalente e saberes docentes na escola pública. 

2007. 280f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2007. 

 

LOPES, Jader Janer Moreira. Geografia da Infância: contribuições aos estudos das crianças e 

suas infâncias. In: Revista de Educação Publica. v. 22, n.49/1 (2013). Disponível em: 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/index.php/educacaopublica/article/view/915. Acesso em: 

12/07/2015. 

 

MAINARDES, Jefferson; STREMEL, Silvana. A organização da escolaridade em ciclos no 

contexto do Ensino Fundamental de Nove Anos: reflexões e perspectivas. Jornal de Políticas 

Educacionais. n° 11 | Janeiro-Junho de 2012 | PP. 03–11. Disponível em: 

http://revistas.ufpr.br/jpe/article/view/22150. Acesso em: 21/08/2016. 

 

MARCELO, Carlos. A identidade docente: constantes e desafios. Form. Doc., Belo 

Horizonte, v. 01, n. 01, p. 109-131, ago./dez. 2009. Tradução: Cristina Antunes. 

 

Ministério da Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (MEC/ 

SASE). Planejando a Próxima Década Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de 

Educação, 2014. 

 

MORAES, Abdalaziz de Moura Xavier de. O papel da curiosidade e da pergunta na 

construção do conhecimento. Série: Formação Pedagógica – 01. Textos Didáticos em 

Outubro, 1998.  Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0B37KKQH93lrpYjRmYzY2YTMtMmM4Mi00NmNkLWE3

NmQtZGJhOTBiNWYyYmFl/view. Acesso em: 11/11/2016. 

 

MORAIS, Eliana Marta Barbosa. O Ensino das Temáticas Físico- Naturais na Geografia 

Escolar. Tese de doutorado. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2011. 

 

MORAIS, Eliana Marta Barbosa de. As temáticas físico-naturais como conteúdo de ensino da 

geografia escolar. In: CAVALCANTI, Lana de Souza (Org.). Temas da geografia na escola 

básica. Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

MOREIRA, Ruy. O discurso do Avesso: Para a crítica da Geografia que se Ensina. São Paulo: 

Contexto, 2014. 

 

NÓVOA, Antônio. Os professores e a sua formação. NÓVOA, Antônio (Org). In: Vida de 

professores. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

NONO, M. A. Professores iniciantes: o papel da escola em sua formação. Porto Alegre: 

Mediação, 2011. v. 1. 176p. 

NUNES, João Carlos. Novos conceitos em vulcanologia: erupções, produtos e paisagens 

vulcânicas. Geonovas, nº16, 2002. p.5-22. Disponível em: 

http://www.geopor.pt/gne/prog/vulcan.pdf Acessado: 04/12/2017. 

 

OLIVEIRA, Adriana Olivia Sposito Alves. Contribuição teórico-metodológica para o ensino 

de Geomorfologia. Tese (Doutorado). Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia. 



148 

 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente Prudente : 

[s.n], 2010, 299 f. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de; ET AL. CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

DOCENTE: RELATOS DE EDUCADORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Cadernos de 

Pesquisa, v. 36, n. 129, p. 547-571, set./dez. 2006. 

 

OLIVEIRA, Suzana Ribeiro Lima. Formadores de profissionais em Geografia e identidade(s) 

docente(s). 2016. 225 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2016. 

 

PEREIRA, Diamantino. Geografia escolar: Conteúdos e/ou objetivos? Caderno Prudentino de 

Geografia (17). Presidente Prudente: AGB, jul.1995. p.139-151. In: 

http://agbpp.dominiotemporario.com/doc/CPG27FINAL.pdf Acessado: 20/03/216. 

 

PIMENTA, S. G. Formação de Professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, 

S. G. (org.). Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez, 2012. 

PERRENOUD, Philippe. Prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e razão 

pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

PIMENTA, Selma Garrido. formação de professores saberes da docência e identidade do 

professor. Rev. Fac. Ed. São Paulo, v.22, n.2, p.72-89, jul/dez, 1996. 

 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004.-(Coleção 

docência em formação. Série saberes pedagógicos). 

PIMENTA, S. G.; ALMEIDA, Maria Isabel de. A construção da pedagogia universitária no 

âmbito da Universidade de São Paulo. In: PIMENTA, S. G; ALMEIDA, M. I. (Orgs.). 

Pedagogia Universitária: caminhos para a formação de professores. 1ªed.São Paulo: Cortez 

Editora, 2011, v. 1, p. 19-43. 

PIMENTA, S. G. Et.al. Os cursos de licenciatura em pedagogia: fragilidades na formação 

inicial do professor polivalente. In: SILVESTRE, M. A; PINTO, U. de A. (Orgs.). Curso de 

pedagogia: avanços e limites após as Diretrizes Curriculares Nacionais. São Paulo: Cortez, 

2017. p. 23-48 

PINHEIRO, Evanir de Oliveira. A dimensão social do desenho: um estudo sobre as interações 

no processo de (re)construção imagénetica da criança no Ensino Fundamental. Programa de 

Pós-graduação em Educação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dissertação de 

Mestrado, Natal-RN, 2006. Disponível em: 

http://www.ifesp.edu.br/ik/images/documentos/eva/dissertacao.pdf Acessado em: 03/12/2017. 

ROSS, J. L. S. Geomorfologia: ambiente e planejamento. 9ª Ed. São Paulo: Contexto, 2014.  

SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 1998. 



149 

 

SÁNCHEZ, Francisco Vidal . Los terremotos y sus causas. In: CHINCHILLA, A. M. P.; 

SANCHEZ, F. V (Orgs). El estudio de los terremotos en Almería, 1994,  p. 17-38.  

SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos.  In:  NÓVOA, A. (Org.) Os 

professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995, p. 77-91. 

 

SEVERINO, Antônio Severino. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

SEVERINO, A. J. O pedagogo no terceiro milênio: enfrentando os desafios postos pelas 

tramas do saber, do fazer, e do poder. In: Comissão de Publicação da FEUSP (Org). 

Identidade do Pedagogo. São Paulo, 1996. p.16-26 

SHULMAN, Lee S. Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. In: Revista 

de currículum y formación del professorado. nº 09, vol. 02. Universidad de Granada, 2005. 

Disponível em: http://www.ugr.es/~recfpro/rev92ART1.pdf. Acesso em: 03/08/2015. 

SILVA, T. T da. A produção social da identidade e da diferença. In: SILVA, T. T. (Org.). 

Identidade e diferença. A perspectiva dos Estudos Culturais. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

v. 1. 133 p. 

SILVA, Silvia Maria Cintra da. O professor de Educação Infantil e o desenho da criança. Pro-

posições, nº 3 vol.10, novembro de 1999. p.67-75. Disponivel em: 

https://www.fe.unicamp.br/pf-fe/publicacao/2050/30-artigos-silvasmc.pdf Acessado em: 

03/12/2017. 

 

STRAFORINI, Rafael. Ensinar Geografia: O desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais. 

2.ed. São Paulo: AnnaBlume, 2008.  

 

SZYMANSKI, H. Entrevista Reflexiva: Um olhar psicológico sobre a entrevista em pesquisa. 

In: SZYMANSKI, Heloisa (org). A entrevista na educação: a prática reflexiva. Liber Livro 

Editora, 2004. 3ºed. 2010. 

 

TARDIF, M. Saberes profissionais dos docentes e conhecimentos universitários: elementos 

para uma epistemologia da pratica profissional dos professore e suas consequências em 

relação à formação para o magistério. In: Revista Brasileira de Educação. Jan-Abr. Nº 13. 

ANPED, 2000. p. 5-24. 

 

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.  

 

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

THIESEN, Juares da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no 

processo ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 39 set./dez. 2008. p. 

545-554. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n39/10.pdf. Acesso em: 

25/09/2016. 

 

THOMAZI, Áurea Regina Guimarães; ASINELLI, Thania Mara Teixeira. Prática docente: 

considerações sobre o planejamento das atividades pedagógicas. Educar, Curitiba, n. 35, p. 



150 

 

181-195, 2009. Editora UFPR. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n35/n35a14.pdf. 

Acessado em: 23/11/2017. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. - Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo, Atlas, 1987. 175p. 

 

VARGAS, Luciani Veira de. Suscetibilidade a movimentos de massa: um estudo 

geomorfológico na sub-bacia hidrográfica do rio Vacacaí mirim a montante da barragem do 

DNOS, em Santa Maria/RS. 2015. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade 

Federal de Santa Maria. Dissertação de Mestrado, Santa Maria/RS, 2015. Disponível em: 

http://w3.ufsm.br/ppggeo/images/DissertaoLuciani_PDF.pdf Acessado em: 04/12/2017. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Celso dos Santos Vasconcellos fala sobre 

planejamento escolar. Entrevista, por: Paula Takada. 2009. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/296/planejar-objetivos. Acessado em: 20/11/2017. 

VIEIRA,  E.  F. C. O bloco-diagrama na representação do relevo no 1 ano do ensino médio: 

uma análise a partir dos recursos cartográficos presentes em livros didáticos de Geografia. 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.Dissertação (Mestrado em 

Geografia). 

VIGOTSKI, L. S. Imaginação e criação na infância. São Paulo: Ática, 2009. 

YOUNG, M. Teoria do currículo: o que é e porque é importante. In: Cadernos de Pesquisa. V. 

44, nº. 51, p. 190-202, jan./mar. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

APÊNDICE – A 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA OS 

PROFESSORES 

 

 Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “A IDENTIDADE DOCENTE E O ENSINO DE GEOGRAFIA: UM ESTUDO 

DA DIMENSÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO DO PEDAGOGO NOS 

ANOS INICIAIS” vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da 

Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Emmanuele Rodrigues Antônio, sou a 

pesquisadora responsável, e minha área de atuação é Ensino e Aprendizagem de Geografia. 

A orientadora da pesquisa é a Prof.ª Dr.ª Adriana Olívia Alves. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você 

não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a 

pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, via e-mail 

(e.rodriguesantonio@gmail.com) e, inclusive, sob a forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 98334-8677/ (62) 99148-2216/ (62) 3575-7502. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62) 3521-1215. 

 

 

1. Informações importantes sobre a pesquisa: 

 A presente pesquisa intitulada “A IDENTIDADE DOCENTE E O ENSINO DE 

GEOGRAFIA: UM ESTUDO DA DIMENSÃO DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO DO 

PEDAGOGO NOS ANOS INICIAIS” tem o intuito de compreender, as dimensões da 

identidade(s) docente e sua relação com os conhecimentos específicos (relevo) e pedagógicos. 

Por meio da investigação desses sujeitos, teremos a possibilidade de entender como está 

sendo realizado o ensino de Geografia nos anos iniciais e a formação desses profissionais. 

 Caso aceite participar dessa pesquisa informamos que haverá a realização de 

entrevista e observação de aulas com o senhor/a senhora. Essas entrevistas ocorrerão no local 

de sua preferência e as visitas serão previamente agendadas conforme a disponibilidade da 

escola e/ou dos senhores/as. Informamos também que a entrevista com perguntas fechadas e 

abertas, sendo que a entrevista será gravada e posteriormente transcrita a fim de 

resguardarmos a integridade dos dados coletados. A observação de aulas ocorrerá, a partir de 

seu consentimento em planejar as aulas sobre o conteúdo relevo com a pesquisadora. As 

informações colhidas serão utilizadas somente para fins científicos descritos no protocolo 

dessa pesquisa. Para preservação de sua identidade os nomes serão fictícios/códigos 

(numéricos e/ou letras), como uma forma de assegurar o sigilo e a privacidade dos 

participantes. Destacamos que o senhor/senhora poderá retirar seu consentimento a qualquer 

tempo sem que isso lhe cause penalidade ou constrangimento. 
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 Ressaltamos que dentre os possíveis benefícios de participação nessa pesquisa, 

estão as contribuições que o trabalho pode oferecer às reflexões sobre o ensino de Geografia 

na Educação Básica. Assim como, repensar como está sendo desenvolvida a disciplina de 

Geografia na formação inicial dos professores pedagogos. A pesquisa visa contribuir com a 

formação continuada dos docentes com cursos de formação, o convite para participação de 

grupos de estudos, bem como a disponibilização de uma versão da dissertação. A participação 

na pesquisa não acarretará nenhum risco ao/a senhor/senhora, pois se trata de um trabalho 

com finalidades exclusivamente acadêmicas. Mas, havendo algum item do questionário que 

cause desconforto o senhor/a senhora não será necessário respondê-lo. Todas as informações 

prestadas no questionário serão de caráter confidencial. Da mesma forma, caso a presença do 

pesquisador cause algum tipo de mal-estar o mesmo poderá ser avisado, pois não desejamos 

provocar nenhum constrangimento. 

 Declaramos que as análises realizadas pela presente pesquisa serão tornadas 

públicas, sejam elas favoráveis ou não. Esses resultados serão divulgados por meio de defesa 

pública de dissertação de mestrado. O produto final do trabalho será disponibilizado, em 

formato digital e material textual impresso, na Secretaria de Pós-Graduação em Geografia do 

Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, bem como na 

Biblioteca Central da instituição.  

 A participação na pesquisa será voluntária. Portanto, não haverá nenhum tipo de 

pagamento ou gratificação financeira decorrente da participação na pesquisa. Em caso de 

deslocamentos de seu ambiente de trabalho para a participação na pesquisa, o senhor/a 

senhora será ressarcido. Os participantes não terão nenhum tipo de gasto em decorrência de 

sua participação nesse trabalho. Contudo, o participante terá direito à indenização em caso de 

danos advindos da pesquisa. 

 

 

1.2. Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “A identidade docente do pedagogo nos anos iniciais: análise do 

conteúdo relevo no ensino de Geografia”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco 

que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) 

e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Emmanuele Rodrigues Antônio sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

(   ) Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

(   ) Não permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 
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ANEXO 
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