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RESUMO 

 

A pesquisa “Avaliação do Professor pelo Aluno: O Ensino e a Prática Avaliativa em 

Geografia em Escolas Públicas Municipais de Fortaleza/CE” apresenta um estudo sobre o 

ensino enfatizando o processo avaliativo que permeia a prática docente realizada na disciplina 

de Geografia no ano letivo de 2013. O objetivo geral da pesquisa refere-se à analise, na 

avaliação do professor pelo aluno, da compatibilidade entre ensino, aprendizagem e métodos 

de avaliação aplicados no ensino de Geografia. Desse modo, os objetivos a serem alcançados 

consistiram em observar como os alunos do 9º ano avaliam seus professores de Geografia 

quanto às metodologias do ensino de Geografia e as práticas avaliativas utilizadas; aos 

conceitos chaves de Geografia tratados em sala de aula, à utilização dos recursos visuais no 

ensino da Geografia e se a formação do professor interfere na avaliação feita pelo aluno. A 

investigação fundamenta-se nos autores Hadji (2001), Luckesi (2003, 2006) e Perrenoud 

(1999), por apresentarem a concepção de avaliação Diagnóstica e Formativa como nova 

proposta de avaliação do ensino e aprendizagem que contribui para a reflexão sobre as 

práticas avaliativas no ensino de Geografia. Além disso, a Teoria do Desenvolvimento 

Cognitivo de Jean Piaget também foi utilizada para a compreensão das características e 

possibilidades de aprendizagem e de avaliação do professor de Geografia pelo seu corpo 

discente. Além desses autores o referencial para a pesquisa abrangeu leituras sobre o processo 

de avaliação do ensino e aprendizagem no âmbito escolar para relacioná-lo ao ensino de 

Geografia e o uso dos documentos oficiais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 

e Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia. A investigação abrange a área geográfica 

das escolas públicas municipais de Ensino Fundamental de Fortaleza, distribuídas nas seis 

Regionais/Distritos da cidade com um total de 93 escolas. Para a composição da amostra, 

foram sorteadas 23 escolas, correspondendo a 25% do total da população de escolas. Nas 

escolas selecionadas aplicou-se um questionário de caracterização do professor de Geografia 

do 9º ano e, nos alunos, um questionário de caracterização com uma escala de avaliação do 

professor de Geografia pelos seus alunos com vinte e três itens (23) medidos com uma escala 

de Liquert com três categorias de medida. Os dados obtidos com a aplicação dos instrumentos 

foram transcritos para um arquivo próprio do software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 20.0 para windows onde foi realizada a análise e interpretação dos 

dados obtidos. A análise métrica da escala revelou indicadores compatíveis com um 

instrumento de medida adequado à mensuração desejada. A análise fatorial da escala com o 

método dos componentes principais e rotação VARIMAX mostrou que a escala mede três 
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componentes abrangendo os três primeiros objetivos específicos. A análise de regressão linear 

múltipla, tendo como variável dependente a nota na escala e como variáveis independentes as 

variáveis de caracterização do professor e do aluno levou a um modelo final com sete 

variáveis independentes sendo que, entre essas, a variável independente com a maior relação 

com a variável dependente no modelo refere-se à formação do professor de Geografia. Desse 

modo o quarto objetivo específico foi alcançado com a análise de variância (modelo linear 

geral), tendo como variável independente a nota na escala e como variáveis de classificação a 

graduação do professor em Geografia e o tipo de pós-graduação cursada. A análise dos dados 

mostrou que os professores de Geografia na avaliação dos alunos: a - pouco se utilizam de 

recursos visuais voltados para a alfabetização cartográfica, b - em relação às metodologias de 

ensino e às práticas avaliativas os professores utilizam diversas formas de avaliar, porém a 

avaliação não chega a  se caracterizar como avaliação formativa e sim como somativa, c - os 

conceitos chaves da Geografia são bem trabalhados, porém somente de forma expositiva e, d - 

os professores com curso de graduação e pós-graduação em ensino de Geografia foram os 

mais bem avaliados pelos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de geografia. Avaliação do professor pelo aluno. Formação do 

professor de Geografia.  
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ABSTRACT 

 

This research, entitled "Teacher Evaluation by student: The Teaching and Evaluative Practice 

in Geography in Public Schools of Fortaleza / CE", presents a study on the teaching 

emphasizing the evaluation process that permeates the teaching practice carried out in 

geography classes in the 2013 school year. The general objective of this research was to 

analyze, in the teacher evaluation by the student, the compatibility between teaching, learning 

and evaluation methods applied in the teaching of geography. Thus, this work aimed a) to 

observe how the 9th graders evaluate their Geography teachers as the methodologies of 

teaching Geography and evaluation practices used; b) as the key concepts of Geography 

treated in the classroom; c) as the use of visual aids in Geography teaching and d) to observe 

whether the teacher training interferes with the assessment made by the student. The research 

is based on Hadji (2001), Luckesi (2003, 2006) and Perrenoud (1999) due to the design of 

Diagnostic and Formative evaluation as new proposal of assessment of teaching and learning 

that contributes to reflection on evaluative practices in Geography teaching. Furthermore, 

Jean Piaget's Theory of Cognitive Development was also used to understand the 

characteristics and learning opportunities and evaluability of the geography teacher by his/her 

students. In addition to these authors, the reference for the research covered readings on the 

evaluation process of teaching and learning in schools to relate it to Geography teaching and 

the use of official documents: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) No. 

9.394 / 96 - the laws that regulate education in Brazil, and National Curricular Parameters 

(PCNs) for Geography. The research covers the geographical area of local public elementary 

schools in Fortaleza, distributed in six Regional Secretaries / city districts with a total of 93 

schools. For the sample, 23 schools were selected, accounting for 25% of the total population 

of schools. In the selected schools, a questionnaire was applied to characterize the Geography 

teacher in 9th grade; and to the students, a characterization questionnaire with a scale of 

assessment of the geography teacher by his/her students, consisted of twenty-three items 

measured with a Liquert scale of three categories of measure. The data obtained from the 

application of the instruments were transcribed into an SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) file, version 20.0 for Windows. Thus, the analysis and interpretation of data 

obtained could be performed. The scale metric analysis revealed indicators compatible with a 

suitable measuring instrument to the desired measurement. The factor analysis with the main 

components method and VARIMAX rotation showed that the scale measures three 

components covering the first three specific objectives. The multiple linear regression 
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analysis, with the scale grade as dependent variable and the variables of characterization of 

the teacher‟s and the student‟s as independent variables, led to a final seven-independent-

variable model and, among these, the independent variable with the highest ratio with the 

dependent variable in the model refers to the Geography teacher training. Thereby, the fourth 

specific objective was achieved with the analysis of variance (general linear model), with the 

scale grade as independent variable and as the teacher's degree in geography and type of post-

graduation as classification variables. Data analysis showed that a) Geography teachers in 

students‟ evaluation make little use of visual aids for cartographic literacy; b) with regard to 

teaching methodologies and assessment practices, teachers use different ways to evaluate, but 

the assessment does not come to be characterized as formative assessment but as summative; 

c) Geography key concepts are well worked, but only in an expository way and d) 

undergraduate and graduate teachers with degrees in teaching geography were the most highly 

rated by students. 

 

Keywords: Geography teaching. Teacher Evaluation by the student. Geography teachers 

Training. 
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RESUMÉ 

 

La recherche pour  L'évaluation des enseignants par les étudiants: enseignement et pratique 

évaluative en Géographie dans les écoles publiques municipales de Fortaleza / CE,   présente 

une étude sur l'enseignement qui souligne le processus d'évaluation utilisé lors de 

l'enseignement de la discipline de Géographie durant l'année scolaire 2013. L'objectif global 

de la recherche se réfère à l'analyse, l'évaluation de l'enseignant par l'étudiant, la compatibilité 

entre les méthodes d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation appliquées dans 

l'enseignement de la Géographie. Ainsi, les objectifs à atteindre ont consisté à observer la 

façon dont les élèves de 9e année évaluent leur professeur de Géographie leurs méthodes 

d'enseignement de la géographie et les pratiques d'évaluation utilisées; les concepts clés de la 

Géographie traités en salle de classe, l'utilisation d'aides visuelles dans l'enseignement de la 

géographie et si la formation des enseignants interfère avec l'évaluation faite par l'étudiant. La 

recherche est basée sur Hadji (2001), Luckesi (2003, 2006) et Perrenoud (1999) en raison de 

la conception de l'évaluation diagnostique et formative comme proposition nouvelle pour 

l‟évaluation de l'enseignement et de l'apprentissage qui contribue à la réflexion sur la pratique 

d‟évaluation dans l'enseignement de la Géographie. En outre, la théorie de Jean Piaget du 

développement cognitif a également été utilisée pour comprendre les caractéristiques et les 

possibilités d'apprentissage et d'évaluation du professeur de Géographie par ses corps 

étudiants. En plus de ces auteurs, la recherche fait référence au processus d'enseignement de 

l'évaluation et de l'apprentissage dans les écoles et relie à l'enseignement de la Géographie et à 

l'utilisation de documents officiels: Loi de directives et des bases de l'éducation n ° 9.394 / 96 

et Programme de Géographie National. La recherche couvre la zone géographique des écoles 

élémentaires publiques locales de Fortaleza distribuées dans les six districts régionaux / ville 

avec un total de 93 écoles. Pour l'échantillon, ont été sélectionnées 23 écoles, représentant 

25% de la population totale des écoles. Dans les écoles sélectionnées a été appliqué un 

questionnaire pour caractériser l'enseignant de Geographie de la 9e année et pour les étudiants 

un questionnaire de caractérisation avec une échelle de notation des enseignants de 

Géographie par leurs élèves vingt-trois itens (23) mesurés par une échelle Liquert de trois 

catégories de mesure. Les données obtenues à partir de l'application des instruments ont été 

transcrites dans un fichier SPSS logiciel (Statistical Package for Social Sciences), version 

20.0 pour Windows qui a effectué l'analyse et l'interprétation des données obtenues. L'analyse 

de l'échelle métrique a révélé des indicateurs compatibles avec un appareil de mesure adapté à 
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la mesure souhaitée. Une analyse factorielle avec la méthode des composantes principales et 

la rotation VARIMAX a montré que l'échelle mesure trois composantes couvrant les trois 

premiers objectifs spécifiques. L'analyse de régression linéaire multiple, avec la variable 

dépendante de la note dans l'échelle et comme variables indépendantes les variables de 

caractérisation de l'enseignant et l'étudiant a conduit à un modèle final avec sept variables 

indépendantes et, parmi celles, la variable indépendante avec le ratio le plus élevé avec la 

variable dépendante dans le modèle se réfère à la formation de professeurs de Géographie. 

Ainsi le quatrième but spécifique a été réalisé avec l'analyse de variance (modèle linéaire 

général) en tenant comme des variables indépendantes la note dans l'échelle et comme 

classification de variables: diplôme en Géographie et  l'enseignement types du deuxième cycle 

en Geographie. L'analyse des données a montré que l‟évaluation du professeur de Géographie 

par ses corps étudiants: a - utilisent peu de ressources pour l'alphabétisation cartographique, b 

- en ce qui concerne les méthodologies d'enseignement et les pratiques évaluatives, les  

enseignants utilisent divers moyens d'évaluer, mais l'évaluation ne suffit pas d'être 

caractérisée comme l'évaluation Formative mais comme Sommative, c - les principaux 

concepts de la Géographie ont été bien travaillés, mais la conférence prédomine dans la salle 

de classe et d – les enseignants avec diplôme en Géographie et l'enseignement du deuxième 

cycle en Géographie ont été les plus bien évalués par les étudiants. 

 

Mots-clés: Enseignement de la Géographie. L'évaluation de l'enseignant par l'élève. 

Formation des enseignants de Géographie.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A avaliação do ensino e da aprendizagem é uma prática pedagógica que sempre esteve 

presente em toda e qualquer modalidade de ensino. Ao acessar o buscador google na internet 

com o termo em português “avaliação ensino e aprendizagem”, encontram-se 

aproximadamente 12.100.000 resultados. Porém, acredita-se que a avaliação vigente desde o 

passado ainda permanece impedindo a realização das novas propostas avaliativas.  

Pesquisadores como Perrenoud (1999), Hadji (2001), Hoffmann (2007), Luckesi 

(2006) e outros apontam que a prática avaliativa predominante nas disciplinas escolares é a 

classificatória e que urge a inserção de uma nova proposta de avaliação do ensino e 

aprendizagem no âmbito escolar. 

A avaliação denominada classificatória, normativa ou somativa é o tipo de avaliação 

do ensino e aprendizagem presente nas Pedagogias tidas como Tradicionais. Elas se 

caracterizam pela realização de exames pontuais para a obtenção de notas e tem como 

finalidade classificar o aluno por meio do somatório de pontos, ou seja, a aprendizagem é 

medida por números que podem ser transformados em conceitos. 

As consequências desse modo de avaliar são diversas, entretanto é possível destacar: 

1. supervalorização da nota; 2. funciona como instrumento disciplinador das condutas 

cognitivas e sociais na escola, bem como, a domesticação do educando; 3. reprodução e 

conservação da estrutura social e 4. não prioriza a aprendizagem do aluno.  

A primeira consequência resulta na busca incessante pela nota, não importa como o 

aluno a adquiriu, pois o importante é obter a nota suficiente para ser aprovado.  Desse modo a 

nota passou a ser determinante no processo avaliativo das disciplinas escolares. A segunda 

está relacionada ao enquadramento do aluno mediante o padrão de comportamento. Caso não 

siga, ele é punido pelo professor com a redução de notas, aplicação de provas relâmpagos, 

dentre outras. Isso ocasiona a formação de pessoas obedientes, medrosas, submissas, sem 

capacidade de criar devido aos anos de estudo por meio do uso da ameaça, do castigo e do 

medo como motivação. A terceira reflete a configuração social, uma vez que as avaliações 

não promovem os educandos, pois eles são classificados e não há crença de que possam 

avançar. Desta maneira, é reproduzida no ambiente escolar a ideia de classes sociais como 

ocorre em nossa sociedade. Por exemplo: aluno classificado como inferior, médio ou superior 

não tem a capacidade de transitar em direção a outra classificação. Quanto à quarta, 

corresponde as atividades escolares e avaliações que não promovem no aluno a capacidade de 

pensar de modo crítico propondo constantemente o uso de memorização e cansativas 
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repetições. Esse modo de avaliar ainda permanece na escola e não deve ser dispensado como 

prática pedagógica, mas também não pode ser a única forma de avaliar. 

Diante disso, a escola também deve considerar a avaliação como didática, ou seja, um 

modo de ensinar e de aprender. Quando o professor avalia, ele adquire informações, analisa, 

pensa e cria novas estratégias para avaliar, isso significa que a “avaliação é movimento, é 

ação e reflexão” (HOFFMANN, 2013, p.77). Quanto ao aluno, o momento da avaliação deve 

ser considerado como processo de aprendizagem e não obtenção de notas.  

Porém, o que se percebe na literatura é que a avaliação se refere à ação do professor 

como avaliador, isto é, o aluno é tomado como objeto dessa avaliação. No entanto, o aluno 

não é considerado como ser capaz de realizar a autoavaliação e de avaliar a prática docente 

que incide sobre ele. 

Por conseguinte, a escola almejando uma Pedagogia Progressista para direcionar os 

aspectos pedagógicos e didáticos do ensino e aprendizagem objetivando a humanização dos 

educandos voltada para a transformação social não pode colocá-los a partir de uma 

perspectiva de passividade. 

Essa Pedagogia busca superar o autoritarismo, sugerir a participação democrática de 

todos, sobretudo promover a autonomia do aluno, de modo que ele possa obter uma visão 

crítica da realidade podendo emitir sua opinião também sobre a prática docente.  

            Nesse caso, a investigação denominada “Avaliação do professor pelo Aluno: o ensino 

e a prática avaliativa em Geografia em escolas públicas municipais de Fortaleza/CE” buscou 

compreender se as novas propostas de avaliação do ensino e da aprendizagem estão sendo 

utilizadas pelos professores de Geografia do Ensino Fundamental II por meio da avaliação 

realizada pelo aluno sobre a prática docente. Essa pesquisa ocorreu nas escolas da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Fortaleza, com 23 professores de Geografia e uma turma de 

9º ano de cada um deles, no ano letivo de 2013.  

Pensar a avaliação da prática docente pelo aluno vem da ideia de Moreira (1981) no 

artigo “Avaliação do professor pelo aluno como instrumento de melhoria para o ensino 

universitário”, onde ele traz um relato de experiência vivido na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS ao promover a avaliação do professor realizada pelos universitários 

do curso de Agronomia, Física e Artes visando a possibilidade de viabilizar essa estratégia na 

universidade brasileira. Tal prática, segundo o autor supracitado, está fundamentada no 

contexto norte-americano, pois é nos Estados Unidos que a avaliação do professor pelo aluno 

está presente no cotidiano das universidades. Isso se revela também por meio da bibliografia 

utilizada - Ericksen e Kulik (1974); Miller e Seldin (1979); Bergquist e Phillips (1975), dentre 
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outros. Contudo não foram encontradas referências bibliográficas sobre a avaliação do 

professor pelo aluno na educação básica. 

Vale ressaltar que a presente pesquisa considera a Pedagogia Histórico-Crítica como a 

modalidade da Pedagogia que permite a relação com a Geografia Crítica, corrente de 

pensamento predominante no ensino da Geografia escolar brasileira. Pois, inserir a Pedagogia 

Progressista no ensino de Geografia contribui para pensar sobre outra forma de ensinar e de 

avaliar o processo de aprendizagem do aluno no ambiente escolar.  

Assim, deve-se propor o mecanismo de diagnóstico da situação do educando, pois é 

observado o ponto em que ele está e a distância em relação ao ponto a ser atingido. Em 

seguida, a avaliação formativa ou processual, realizada através da criação de estratégias para 

promover o processo de aprendizagem considerando a necessidade individual do aluno e o 

acompanhamento contínuo de seus avanços na aquisição do conhecimento.  

Além das mudanças e sugestões sobre o ensino e a avaliação nas perspectivas 

pedagógicas atuais, dois documentos oficiais deveriam constituir a prática docente. É o caso 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB nº 9.3943/96 de 20 de dezembro 

de 1996, responsável pela regulamentação do sistema educacional brasileiro e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), nos quais também constam caminhos para o ensino e o 

processo avaliativo das disciplinas ministradas em instituições escolares, assim como a 

Geografia. Ademais, esses documentos se adequam à nova Pedagogia.  

Destarte, a justificativa sobre a escolha do referido tema se dá mediante fatores que se 

coadunaram para explicar a relevância desta investigação. É necessário enfatizar que durante 

cinco anos a pesquisadora lecionou a disciplina de Geografia, no ensino Fundamental II, em 

escolas públicas estaduais e municipais de Fortaleza. Partindo desta experiência, constatou-se 

o alto índice de notas baixas e o predomínio de práticas pedagógicas tradicionais, onde a 

professora apresentava dificuldades em avaliar o desenvolvimento de cada aluno e, no seu dia 

a dia, mediante as práticas pedagógicas de abordagem dos conteúdos, ocorria o excesso de 

realização de tarefas, a predominância da avaliação classificatória e da aula expositiva.  

Consequentemente, no cotidiano escolar surgiram vários questionamentos, como por 

exemplo “Será que os alunos não alcançaram os objetivos propostos durante as aulas 

ministradas? Não foram utilizados os recursos didáticos adequados? Os conteúdos não são 

significativos para os alunos? E os alunos, por que não aprenderam? Eles estudaram?”
1
. 

Por conseguinte, a passagem do aluno para o estágio mais avançado é algo intrigante 

                                                
1 Essas indagações não são as questões norteadoras da investigação, elas são referentes ao encontro com a 

pesquisa. 
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no âmbito escolar, visto que o professor de Geografia não tem o poder de decidir sobre a 

aprovação ou reprovação do aluno, bem como, esta disciplina e outras passaram a ter valor 

secundário nas instituições de ensino
2
. O veredito final cabe aos professores que ministram as 

disciplinas de Português e Matemática, não importa se o aluno não sabe ler um mapa, 

orientar-se, comparar duas paisagens diferentes, observar gráficos e tabelas e outros.  

Para Castellar (2005b, p. 212) o saber fazer em geografia não é valorizado na escola, 

ou seja, essa é a única disciplina escolar sem aplicação prática, pois o diálogo existente entre 

o pensar pedagógico e o saber geográfico permite afirmar que o aluno vai para a escola para 

aprender a ler, escrever e contar, no entanto, “o que menos se ensina é a ler o mundo. E é no 

ensinar a fazer a leitura do mundo que se poderia retirar da geografia esse rótulo de matéria 

decorativa”.   

Soma-se a isso a redução das reprovações nas escolas públicas nas quais o índice de 

reprovação não pode ser alto para não comprometer as estatísticas e atender à demanda de 

vagas exigidas para o ano seguinte, especialmente no 9º ano. Pois representa o último ano na 

escola, uma vez que o aluno deverá ir para outra escola cursar o Ensino Médio. 

Ao refletir sobre essa relação entre professor e alunos, bem como avaliar a 

aprendizagem dos alunos em conjunto com os professores das demais disciplinas, para 

promovê-los no final do ano letivo sem que houvesse uma aprendizagem significativa, foram 

fatores que geraram a necessidade de realizar uma investigação sobre a avaliação do ensino e 

aprendizagem.  

Contudo é possível citar outros elementos para além da prática docente, pois na 

atualidade a avaliação é um tema apresentado em discussões rápidas nos cursos de formação 

docente, porém deveria ser tratada de maneira mais aprofundada ou como uma disciplina nas 

licenciaturas. 

Além disso, os programas de pós-graduação em Geografia das universidades cearenses 

ainda não apresentam linhas de pesquisa relacionadas aos temas da prática de ensino. Na 

maioria dos casos, é necessário realizar pesquisas na faculdade de Educação ou em outros 

estados do país. Esse deslocamento dificultaria o tempo em campo para a coleta de dados, 

uma vez que a investigação propunha a aplicação dos instrumentos com professores e alunos 

durante o ano letivo de 2013.  

Outro elemento importante a ser citado é a reduzida quantidade de dissertações e teses 

pesquisadas que contribuam para o desenvolvimento do ensino da Geografia nas escolas 

                                                
2 Isso se agravou com a introdução das avaliações em larga escala no sistema de ensino que não comtemplam os 

conteúdos dessas disciplinas. 
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públicas estaduais, municipais e particulares da cidade. Geralmente os professores recorrem 

aos estudos e bibliografias produzidos em outros estados, principalmente os situados nas 

regiões Sudeste e Sul do país, onde passam a conhecer experiências e pesquisas realizadas em 

lugares que apresentam realidades diferentes de Fortaleza. 

Acrescenta-se a esses fatores, a necessidade de profissionais mestres e doutores 

dispostos a trabalhar com a formação de professores e realização de pesquisas em ensino de 

Geografia na educação básica. Atualmente, as universidades ainda priorizam o bacharelado 

em detrimento da licenciatura, como assinalam Callai (2003) e Vesentini (2002). Enquanto 

isso acontece, o mercado, que irá incorporar a maior parte dos profissionais formados em 

Geografia, será constituído pelas instituições escolares públicas e privadas. 

Diante disso, é preciso compreender que a prática da pesquisa não estava presente na 

formação de professores de Geografia, por isto, o desafio da universidade era promover essa 

prática na educação de professores. Conforme Suertegaray (2006) a pesquisa na educação de 

professores é necessária, porque mudou a concepção de educação, a concepção de construção 

de conhecimento. Pois, o processo de investigação é considerado um dos métodos de 

reconhecimento do mundo.   

Dessa maneira, Pontuschka (2005) apresenta um “panorama” da pesquisa sobre o 

ensino de Geografia no Brasil apontando os detalhes desde a década de 1950 a 1990: 

 O Colégio D. Pedro II ditava os conteúdos antes da formação da primeira 

geração de geógrafos da USP.  Consequentemente, a Geografia predominante 

era a dos livros didáticos. Por este motivo, até a década de 1960, a pesquisa 

voltada para o ensino e a aprendizagem no campo geográfico era ínfima, ou 

seja, o que havia eram críticas sobre a metodologia da Geografia nos livros 

didáticos produzidos na década de 30, com destaque para Delgado de 

Carvalho. 

 Além disso, o IBGE e o Boletim Gaúcho (existiu entre 1943 e 1978) 

destacavam-se pelo papel que exerciam na divulgação de pesquisas e artigos de 

caráter geográfico produzido pelos geógrafos estrangeiros. Tinha uma seção 

dedicada ao ensino que chegava à sala de aula.  

 Porém, não se pode negar que a criação da USP propiciou a realização de 

pesquisas como revela Pontuschka (2005, p. 17): 

 

Os princípios da escola francesa nortearam as pesquisas das primeiras 

gerações de cientistas brasileiros e o trabalho pedagógico dos docentes. No 
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Brasil, o ideário produzido pela escola francesa chegou aos bancos escolares 

pelos licenciados que, de posse do saber científico desenvolvido na 

universidade, elaboravam as aulas para o secundário, baseados também nos 
livros didáticos, escritos por professores universitários, produzindo um saber 

para os diferentes níveis de ensino. Nesse caso, caberia destacar a produção 

didática do professor Aroldo de Azevedo, que teve seus livros 

hegemonicamente adotados nas escolas brasileiras, atravessando as décadas 
de 50 a 70.  

 

 Entre este período ocorreu o surgimento de uma nova pedagogia no Brasil que 

contribuiu para novos estudos no campo geográfico: 

 

Foi a partir da Escola Nova e do conhecimento da obra de Jean Piaget, nos 
anos 60, que os professores tiveram acesso à psicologia da aprendizagem e, 

paulatinamente, deslocaram o foco do conteúdo para o estudante como o 

sujeito da aprendizagem. Apesar disso, a produção de pesquisas sobre 
metodologias de ensino e formação de professores de geografia somente se 

multiplicariam no final do século XX, observando a ótica das relações 

professor e aluno mediadas pelo conhecimento. (PONTUSCHKA, 2005, p. 
118).       

 

 A teoria piagetiana, conforme a referida autora vai servir de embasamento 

teórico para a professora de prática de ensino de geografia da Universidade 

Estadual Paulista de Rio Claro, Lívia de Oliveira sendo uma das poucas a 

produzir textos sobre a metodologia do ensino da Geografia embasada nessa 

teoria. No entanto, foi de suma importância na formação de licenciados para a 

escola de 1º e 2º graus. Logo, nas décadas de 70 e 80, suas ideias foram 

divulgadas nos cursos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e em 

outras instituições do país. 

 Nas décadas de 1980 e 1990 é que a produção de pesquisas sobre o ensino de 

geografia foi colocada à disposição dos professores de Geografia e dos 

formadores de professores do país. O maior número de trabalhos referia-se aos 

temas sobre o livro didático e a educação cartográfica. Porém, outras 

instituições se empenharam na realização de investigações sobre o ensino de 

Geografia, assim como surgiram interesses por novos temas de pesquisa, como 

revela Pontuschka (2005, p.130):  

 

Nos anos 90, um grande número de pesquisas em ensino tanto na Faculdade 

de Educação da USP como no Departamento da FFLCH-USP foi concluído 

ou está em processo de fase de conclusão. Embora predominem as pesquisas 

sobre livros didáticos e educação cartográfica, começa a haver uma certa 
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tendência à diversificação: educação ambiental na visão do geógrafo; o 

ensino da geografia e os métodos interdisciplinares; o desenvolvimento de 

conceitos como o de paisagem, a linguagem das imagens na construção de 
conceitos, a importância do vídeo na sala de aula, etc.  

Apesar de São Paulo continuar a concentrar a produção de pesquisas sobre o 

ensino e a aprendizagem de geografia, outros centros urbanos começam a 

despontar, sobretudo em universidades estaduais e federais do Centro-Sul do 
País: Campinas, Presidente Prudente, Rio Claro, Rio de Janeiro, Goiânia, 

Florianópolis, Porto Alegre, Ijuí, Belo Horizonte, Uberlândia, Curitiba, para 

citar apenas alguns.  

 

Partindo dessa reflexão, é necessário compreender como ocorreu nos anos de 1990, o 

processo de incorporação da pesquisa como prática pedagógica na formação de professores de 

Geografia, que temas têm sido discutidos desde então, sobretudo a investigação sobre a 

avaliação do ensino e aprendizagem em Geografia na perspectiva escolar. 

 

Até então tínhamos uma educação centrada nas dualidades: bacharel versus 

licenciado, conhecer versus transmitir, pesquisar versus transpor. Dessas 
dualidades, algumas se encaminham para a superação, como é o caso 

específico do ensino versus pesquisa [...] Outras, porém, permanecem e 

parece que se consolidam, como, por exemplo, bacharel versus professor. 
(SUERTEGARAY, 2006, p. 109).       

 

Essa dicotomia é apontada por Vesentini (2002), Callai (2003) e Rocha (1996), ao 

indicarem a importância dada pelas universidades ao bacharelado em detrimento da 

licenciatura quando, na verdade, ambas deveriam andar juntas. A ideia é pensar a formação de 

um profissional que tenha a capacidade de exercer a função técnica e social apresentada por 

Callai (2003) como aspectos constitutivos da formação. Se uma requer a fundamentação 

teórica e a prática no exercício das atividades, com o domínio das técnicas, a outra é a base da 

argumentação, traduzida na relação dialógica, que vai dar sustentação ao encaminhamento do 

trabalho.  Por isso, não deveria existir dicotomia entre o bacharel e o licenciado, os dois são 

um só.  

Segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) no decurso da história das 

universidades públicas permaneceram como cursos separados com pouca relação entre si. 

Desta maneira, o que interessava era o curso de bacharelado enquanto a licenciatura aparecia 

numa situação de inferioridade, apenas complementar.  

Contudo, ocorreu a expansão do ensino superior no Brasil com a Lei de Diretrizes e 

Bases 5.692/71. Isto provocou o aumento da oferta de cursos de licenciatura, assim como a 

redução do tempo de formação de professores causando sérios problemas como a má 

formação com cursos aligeirados e fragmentados.  
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Para Rocha (1996) e Vesentini (2004), o professor não produzia o conhecimento, ele 

atuava como um reprodutor do conhecimento construído, ou seja, o conhecimento produzido 

no meio acadêmico chegava na escola para ser transmitido pelo professor. O professor era 

responsável apenas pela adaptação do conteúdo à faixa etária dos alunos sem estimular a 

criatividade e a possibilidade de produzir conhecimento.  

Deste modo, havia necessidade de uma revisão dos saberes da docência de modo que 

propiciasse a autonomia do professor visando um profissional crítico, reflexivo e capaz de 

promover constantemente a construção do conhecimento por meio de sua prática e da relação 

com seus alunos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 propôs inovações no 

âmbito da formação do profissional docente para todas as etapas da educação, inclusive para 

os cursos de graduação com a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). 

Segundo Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), as DCN consolidaram o 

direcionamento da formação por meio da definição de três categorias de carreira: bacharelado 

acadêmico, bacharelado profissional e licenciatura. No caso da licenciatura, ganhou-se 

terminalidade própria em relação ao bacharelado, constituindo um projeto específico, com um 

currículo próprio que não deve se confundir com o bacharelado ou o modelo que ficou 

caracterizado como “3 + 1”.    

Isso possibilitou o fortalecimento das licenciaturas, onde a pesquisa foi inserida como 

instrumento de ensino e conteúdo de aprendizagem, sendo o elemento central nas abordagens 

da formação docente, uma vez que permite investigações sobre o ensino de Geografia, como 

aponta Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 94): 

 

Segundo as DCN para a formação de professores para a escola básica em 

cursos de licenciatura em nível superior de graduação plena, são três os 
princípios norteadores dessa formação: a competência como concepção 

nuclear na orientação do curso, ou seja, que o profissional além de ter 

conhecimento sobre seu trabalho, saiba também mobilizá-los, 
transformando-os em ação; a coerência entre formação e exercício 

profissional, ou seja, que haja coerência entre formação oferecida e a prática 

esperada do futuro professor; a pesquisa como elemento essencial na 

formação docente. 

 

Há algum tempo se discutia a necessidade de incorporar a pesquisa e os processos de 

investigação nos cursos de formação docente. Com essa mudança os alunos das licenciaturas 

passaram a realizar pesquisas e produzir monografias ou artigos científicos para a obtenção do 

diploma. Desta maneira, a discussão sobre o ensino de Geografia assume papel importante nas 
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pesquisas da graduação, porém ainda é um desafio nos cursos de Pós-Graduação. 

Para Moraes (2010, p. 120): 

 

Estudos voltados para a análise do ensino de geografia são raros e recentes, 

num universo de pós-graduandos com uma alta porcentagem de docentes. 

São comuns temas de grande sofisticação ou altamente especializados (e 
distantes de qualquer ligação com o ensino). Esse quadro bem exprime o 

mencionado paradoxo: em nome da unidade ensino/pesquisa reforça-se a 

fragmentação mais drástica entre estes níveis, escondendo na unidade 
retórica a desigual valorização do ensino.  

     

Em contrapartida, Silva (2013) assegura que no Brasil a pesquisa sobre o ensino de 

Geografia está em processo de ampliação, desenvolvimento e reconfiguração, com 

significativo aumento do número de produções, seja na forma de teses e dissertações ou de 

projetos integrados de grupos e redes de pesquisa. 

 O referido autor realizou uma investigação sobre as pesquisas que abordam o ensino 

de Geografia baseada na análise de documentos oficiais, públicos e de livre acesso, 

disponibilizados pelos programas de pós-graduação por meio do banco de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do Ministério da 

Educação (MEC) mostrando uma produção significativa.  

Foram identificadas 315 produções, sendo 73 pesquisas de doutorado e 242 de 

mestrado, realizadas no período de 2004 a 2010, em 61 instituições públicas e privadas, 

localizadas em todo o território nacional.  Dessa forma, Silva (2013) analisou a localização da 

produção acadêmica no território nacional, assim como em relação às instituições e áreas 

acadêmicas; os níveis de ensino mais pesquisados; os temas abordados e outros. 

Constatou uma grande concentração dessa produção nas regiões sul e sudeste, juntas 

somam 3/4 dos trabalhos defendidos no referido período e em relação à localização 

institucional dos estudos, verificou-se uma diversificação das linhas de pesquisa, sendo que 

47,6% dos trabalhos foram desenvolvidos em programas na área de Geografia, 28,5% na área 

de educação e o restante em outras 24 áreas de concentração.  

No tocante aos níveis de ensino selecionados como objetos de estudo, a maior parte 

(87,9%) se refere à Educação Básica, comtemplando-se principalmente o Ensino Fundamental 

e Médio, entretanto, 

 

A maior (sic) das pesquisas sobre a Geografia escolar na educação básica 
foca o Ensino Fundamental II (5ª a 8ª séries ou 6º ao 9º ano ou, ainda, 3º e 4º 

ciclos), abrangendo 26,4% do total de trabalhos levantados, onde a maioria 

(21,3%) é de mestrado. As pesquisas realizadas nesse nível de ensino 
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contemplam vários aspectos da educação em Geografia, concentrando-se 

principalmente na análise do ensino da Geografia em relação às questões do 

currículo, dos conteúdos e das metodologias. (SILVA, 2013, p.10). 

 

Além desses temas, o pesquisador percebeu a predominância do estudo sobre a 

Formação de Professores, o Livro Didático, a Prática Docente, a Representação Espacial, o 

Desenvolvimento de Conceitos e a História da Geografia Escolar. Essa pesquisa retrata o 

cenário da produção acadêmica sobre o ensino de Geografia no Brasil, citá-la é relevante 

porque é a mais recente e o autor considerou um tempo de análise que não chocasse com outra 

semelhante, realizada por Antônio Carlos Pinheiro que considerou o período entre 1967 e 

2003. Desta maneira, as duas pesquisas se complementam. 

Diante desses dados percebe-se que o tema avaliação do ensino e aprendizagem em 

Geografia não aparece, uma vez que a pesquisa contemplou os temas comumente estudados. 

Vale ressaltar que a pesquisa sobre o ensino de Geografia ainda é algo recente, assim como a 

discussão sobre a avaliação no Brasil. Porém, em 2005, o tema avaliação do ensino e 

aprendizagem em Geografia aparece no levantamento feito por Rabelo (2010b):  

 

Quadro 1 - Produção geográfica em relação ao ensino de Geografia e a avaliação da aprendizagem em     

Geografia entre 2000 - 2009 

Fonte Pesquisada Ensino de 

Geografia 

 

Avaliação da 

Aprendizagem em 

Geografia 

 

Boletim Goiano de Geografia 08 00 

Revista Terra Livre 21 00 

Dissertações defendidas no IESA 15 00 

Dissertações defendidas na UFU  

 

13 01 

Livros diversos publicados sobre o Ensino de 

Geografia 

 

20 02 

   Fonte: Rabelo, 2010b. 

 

A única dissertação de mestrado da tabela corresponde à pesquisa “Avaliação 

qualitativa no ensino de Geografia nas séries/ciclos iniciais do ensino fundamental de 

Uberaba-MG (1970-2004)”, realizada por NASCIMENTO, P. V. B. e defendida na 

Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2005.    

Rabelo (2010b) aponta que o levantamento bibliográfico foi realizado com a 

colaboração de pesquisadores do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação – LEPEG da 

Universidade Federal de Goiás. 
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Foram consultados os livros aqui como primordiais para se pensar o ensino 
de Geografia no Brasil, nos dias atuais, a exemplo de Callai (2000, 2001 e 

2003), Carlos (1999, 2007), Castrogiovani (1998, 2000), Cavalcanti (1998, 

2002, 2009), Kaercher (1997), Vesentini (1989, 1992, 2004), Vlach (1990, 
1991), Schaffer (1998, 2003), Straforini (2004, 2005). [...] nos principais 

livros relacionados ao ensino de Geografia, no entanto somente em dois foi 

referenciada a Avaliação da Aprendizagem em Geografia, Kimura (2008) e 

Castelar & Vilhena (2009). (RABELO, 2010b, p. 43).  

 

Vale ressaltar que Stefanello (2009) traz um pequeno capítulo sobre avaliação no 

ensino de Geografia. Esse levantamento de pesquisas sobre Ensino e Geografia no Brasil 

enfatizando os estudos sobre o tema avaliação do ensino e aprendizagem no campo geográfico 

demonstra que a investigação sobre a temática ainda é recente e apresenta uma produção 

escassa. 

No caso do Estado do Ceará, mais precisamente em Fortaleza, ainda não existem 

registros de monografias, dissertações ou teses relacionadas ao tema avaliação do ensino e 

aprendizagem em Geografia.  

O fato de não haver estudos sobre o tema referido, não nos leva à conclusão que não 

há uma preocupação no campo geográfico, quiçá em outras áreas do conhecimento sobre uma 

das práticas pedagógicas que sempre estiveram diretamente atreladas ao processo de ensino e 

aprendizagem: a avaliação. 

Em vista disso o objetivo geral da pesquisa refere-se a analisar, na avaliação do 

professor pelo aluno, a compatibilidade entre ensino, aprendizagem e métodos de avaliação 

aplicados no ensino de Geografia. Desse modo, os objetivos a serem alcançados pela pesquisa 

consistiram em observar como os alunos do 9º ano avaliam seus professores de Geografia 

quanto:  

- às metodologias do ensino de Geografia e as práticas avaliativas utilizadas 

considerando a nova Pedagogia, a proposta avaliativa da LDB e dos PCN; 

- aos conceitos chaves de Geografia tratados; 

- à utilização dos recursos visuais no ensino da Geografia e  

- se a formação do professor interfere na avaliação feita pelo aluno. 

Portanto, a vantagem desta investigação sobre a avaliação do ensino e aprendizagem 

em Geografia é considerar que o professor deve ir além do domínio dos conteúdos 

específicos. Por isso, esta pesquisa concorda com a ideia de Cavalcanti (2002), Callai (2003), 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009): é necessário que o professor tenha noções da 

psicologia da aprendizagem e dos aspectos pedagógicos, elementos imprescindíveis para a 
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construção de conhecimentos durante as práticas educativas.  

Dessa maneira, a pesquisa está fundamentada nas ideias do Construtivismo de Piaget 

considerando o estágio de desenvolvimento cognitivo, sobretudo o operatório formal, fase 

supostamente concretizada pelos alunos do 9º ano.  

Vale ressaltar que a escolha das turmas de 9º ano deveu-se à faixa etária dos alunos 

que têm entre 14 e 15 anos, fase denominada por Jean Piaget de Operatório Formal que 

consiste no momento em que o adolescente desenvolve a capacidade hipotético-dedutiva, ou 

seja, ele adquire as mesmas características estruturais de reflexão do adulto. Assim, ele passa 

a tomar suas próprias decisões tornando-se autônomo.   

Dessa maneira, é necessário apresentar os conceitos que compõem a pesquisa, como: 

conceber que a aquisição do conhecimento se dá no momento em que o indivíduo assimila 

uma nova informação aos esquemas já existentes e, em seguida a acomoda, pois ao adicioná-

la poderá transformá-la ou acrescentá-la aos esquemas, isso promove o equilíbrio. Ou seja, 

esses processos ocorrem constantemente com o indivíduo em todas as fases da vida. Além 

disso, a concepção de autonomia de Piaget também contribui, pois compreende o momento 

em que o indivíduo consegue ter opinião própria. 

Ademais, Perrenoud, Hadji e Luckesi são os principais teóricos que contribuíram para 

a discussão teórica e os resultados da pesquisa, bem como no esclarecimento de termos 

utilizados nesta investigação: 

O termo avaliação propõe a aprendizagem do aluno, ao passo que o exame, a prova e a 

verificação de desempenho representam a valorização da nota. O primeiro propõe um aspecto 

construtivo de avaliação, o segundo apresenta a perspectiva tradicional.  

Avaliação Diagnóstica, Formativa e Somativa integram um mesmo processo e 

significam, respectivamente, diagnosticar ou coletar dados para compreender o nível em que o 

aluno se encontra e como fazê-lo avançar; controlar todo o processo de ensino e 

aprendizagem e ajustar conforme as situações que se apresentam, sempre em busca de 

melhoria da aprendizagem do aluno. 

O ato pedagógico corresponde ao uso de recursos didáticos visando à promoção da 

aprendizagem, incluindo a avaliação.  

Diante do exposto, a estrutura do trabalho foi organizada em oito capítulos: o primeiro 

refere-se à Introdução onde está contido o assunto da pesquisa, os objetivos e a justificativa 

para a realização desta investigação; o segundo capítulo denominado “Os obstáculos para a 

inserção de novas propostas avaliativas do ensino e aprendizagem em Geografia” corresponde 

à problemática da pesquisa mostrando diversas barreiras que impedem a introdução das novas 
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propostas sobre a avaliação do ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental II das escolas 

públicas municipais de Fortaleza.  Dessa forma, surgiram indagações que permearam a 

reflexão tornando-se pontos de partida da investigação em busca de respostas e discussões a 

partir do olhar do aluno sobre a prática avaliativa do professor de Geografia na sala de aula. 

O terceiro trata das “Principais teorias da avaliação educacional” apresentando os 

teóricos da avaliação: Ralph Tyler, Cronbach, Stufflebeam, Stake e Scriven e as 

características gerais da teoria de cada um deles. Entretanto a teoria de Scriven é enfatizada 

devido à influência que exerce sobre as ideias dos estudiosos da avaliação do ensino e 

aprendizagem que fundamentam a discussão desta investigação.  

 O quarto refere-se ao título: “As avaliações Diagnóstica e Formativa não dispensam a 

avaliação Tradicional”, apresenta o embasamento teórico desta investigação mostrando que a 

junção das diferentes modalidades de avaliação do ensino e aprendizagem (Diagnóstica, 

Formativa e Somativa) contribui para uma avaliação mais dinâmica. Por isso, apresenta as 

especificidades de cada uma delas e a possibilidade de utilizá-las concomitantemente.  

Outro fator não menos importante é a discussão sobre a teoria Cognitiva de Piaget e 

sua contribuição na pesquisa, uma vez que permite a compreensão da construção do 

conhecimento, ou seja, como ocorre o processo de aprendizagem no indivíduo, sobretudo na 

fase da adolescência. Por esta razão, o estágio operatório formal é enfatizado porque diz 

respeito ao pensamento cognitivo que contempla os alunos do 9º ano mostrando como é 

possível promover determinadas aprendizagens nesta fase da vida. 

O quinto disserta sobre “Educação brasileira: da inclusão ao avanço da Geografia 

Escolar”, apresentando o processo de construção da disciplina, suas principais correntes de 

pensamento e sua origem como disciplina escolar e acadêmica numa perspectiva mundial. Em 

seguida, mostra a inserção da Geografia como disciplina na educação brasileira e sua 

constituição sob a influência das ideias pedagógicas, políticas educacionais e o pensamento 

geográfico. A partir dessa discussão, revelam-se alguns fragmentos das características do 

ensino e da prática avaliativa da Geografia escolar.   

O sexto diz respeito a “Metodologia” da pesquisa que apresenta a abordagem quali-

quantitativa e traz a explicação dos procedimentos metodológicos apresentando a relevância 

dos instrumentos utilizados na pesquisa como: o questionário, a pesquisa bibliográfica e 

documental. Além disso, apresenta a população investigada e a amostra. No que se refere à 

população, foram aplicados questionários com 23 professores e com a turma de 9º ano de 

cada um deles apresentando uma média de 21 alunos por turma, com um total de 490 no ano 

letivo de 2013. Após a aplicação dos questionários com professores e alunos, os dados foram 
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transcritos para um arquivo próprio do software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 20.0 para windows onde foi realizada a análise e interpretação dos dados 

obtidos. 

No sétimo capítulo, a “Análise da escala de avaliação do professor pelo aluno 

(EAPA)” foi analisada a adequação da escala de avaliação do professor pelo aluno; após a 

análise de validade de conteúdo da escala foram apresentados os resultados do escore total na 

escala e dos escores nas três dimensões obtidas na análise fatorial e a análise qualitativa da 

resposta de cada item na escala.  

Quanto ao oitavo refere-se às "Considerações Finais" da pesquisa e as recomendações. 
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2. OS OBSTÁCULOS PARA A INSERÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS 

AVALIATIVAS DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA 

 

“Então, eu era um mau aluno. A cada final de 

tarde de minha infância, eu voltava para casa 

perseguido pela escola. Meus boletins 

contavam a reprovação dos meus mestres. 

Quando não era o último da turma, eu era o 

penúltimo. (Champanhe!) [...].” (Daniel 

Pennac)
3
  

  

 A explicação para as dificuldades de inserção de novas perspectivas na avaliação do 

ensino e aprendizagem se dá mediante três fatores: a prática docente da pesquisadora; a 

formação docente e as críticas relacionadas aos PCN de Geografia para o ensino Fundamental 

II. A primeira consiste nos relatos de experiência da pesquisadora que perpassa pelas demais 

discussões. A segunda trata-se das questões relacionadas à ausência ou aprofundamento de 

determinados estudos durante a formação de professores e a terceira revela o olhar negativo 

de alguns geógrafos sobre as fragilidades dos PCN de Geografia ao propor a perpetuação de 

práticas ainda tradicionais no cotidiano escolar.  

 

2.1 Fatores que impedem novas perspectivas para a prática avaliativa 

 

Atualmente, estudiosos concordam que a avaliação escolar classificatória ainda é 

determinante sendo registrada e transformada em números, onde o corpo discente é 

classificado como inferior, médio e superior de acordo com as notas. O predomínio desse tipo 

de avaliação e atribuição de notas não podem ser os únicos instrumentos que regem o trabalho 

escolar. Por este motivo, é necessário refletir sobre a necessidade de promover a inserção de 

uma nova perspectiva avaliativa no ensino de Geografia para a educação básica. 

As novas pedagogias, segundo Luckesi (2006) marcadas pelo desejo de superação, 

propõem a transformação social, humanização e autonomia do educando a partir de três 

                                                
3 PENNAC, Daniel. Diário de escola. Tradução de Leny Werneck. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. Neste livro, o 

autor retrata aquilo que não muda e não se discute na escola: a dor do mau aluno. Assim, partilha as lembranças 

de sua visão como aluno e suas angústias com o fracasso escolar até tomar gosto pelos estudos: quando conheceu 

dois ou três professores que se preocupavam com a aprendizagem dos alunos. Passados alguns anos, esperançoso 

em salvar os maus alunos, tornou-se professor. 
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funções avaliativas (diagnóstica, formativa e somativa). Porém, isso não promove a solução 

para os problemas de avaliação da aprendizagem na escola, mas apresenta uma nova forma de 

avaliar, ou seja, mais uma contribuição para a prática avaliativa em sala de aula. Soma-se a 

isso, na década de 1990, a promulgação da LDB nº 9.394/96 e a criação dos PCN visando a 

melhoria da educação básica, incluindo a apresentação de propostas para avaliação do ensino 

e aprendizagem.   

Em contrapartida, existem obstáculos para a inserção dessas novas propostas 

avaliativas para o ensino e a aprendizagem. Dentre eles, serão enfatizados aqueles percebidos 

pela autora a partir das experiências vividas na sala de aula, quando atuou como professora de 

geografia no Ensino Fundamental II nas escolas públicas de Fortaleza durante cinco anos. 

Desse modo, a problemática inicia-se por meio da análise do Art. 24, Inciso V da LDB 

nº 9.394/96, que prevê: a avaliação contínua e cumulativa; a prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos do desempenho do aluno e a obrigatoriedade dos estudos 

de recuperação paralela durante o ano letivo em casos de baixo rendimento escolar imposta 

para as escolas públicas e particulares. Dentre os problemas enfrentados pelas instituições de 

ensino a partir dessa lei, Hoffmann (2007) aponta a adequação das escolas à exigência da lei e 

as dúvidas sobre avaliação por parte dos professores. 

Durante a experiência como professora de Geografia das Redes Públicas Estadual e 

Municipal de Ensino em Fortaleza, essa adaptação se apresentava também de forma 

inadequada, pois nas escolas permanecia a avaliação classificatória. 

No caso das escolas municipais, a aplicação de provas, exames e trabalhos para a nota 

parcial era decidida pelo professor, somente as provas bimestrais apresentavam controle da 

escola com uma semana dedicada à sua realização. Isso denotava determinada “autonomia” 

do professor. Brooks (1997, p. 134) corrobora ao expressar: 

 

O pior de tudo é que, na maioria dos ambientes escolares, os testes não 

fazem parte do programa de instrução. É um evento separado, apartado da 

instrução, com uma vida própria. O ensino frequentemente cessa 

completamente na preparação para o teste. 

 

Numa dessas escolas aconselhava-se a acumulação de pontos, em que as avaliações 

denominadas bimestrais escritas, tinham valor 6,0 e as demais ficavam a critério do professor. 

Ou seja, o restante dos pontos podia ser adquirido pelos alunos por meio de outras provas ou 

atividades para complementar a nota máxima que é 10.  

As escolas seguiam a lógica da prova classificatória, ou seja, a nota como análise de 
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maior peso. Acrescenta-se a isso, os pontos atribuídos à nota do aluno por razões 

extremamente simples como o seu bom comportamento, suas tarefas realizadas, seu 

comparecimento em eventos escolares, dentre outros. Nesse sentido, a escola submetia o 

professor a acrescentar pontos, assim como o próprio professor realizava tais práticas visando 

o incentivo à participação do aluno e acreditando que estava realizando a avaliação qualitativa 

ao observar o comportamento do aluno na sala de aula. 

Nas escolas em que a pesquisadora trabalhou, avaliação não entrava na pauta das 

discussões. O importante era entregar as notas no prazo estabelecido e não havia exigência 

dos registros das aulas no diário escolar, o documento podia ser preenchido até mesmo no 

final do ano. Não era possível imaginar como os professores controlavam as suas práticas no 

cotidiano escolar. 

Um exemplo disso ocorreu numa reunião de pais e professores do 7º ano de uma das 

escolas municipais, a professora responsável para coordenar a reunião estabeleceu as 

seguintes pautas: esclarecimento aos pais sobre as disciplinas que estavam sem nota, 

rendimento escolar e comportamento do aluno. A professora iniciou apresentando aos pais as 

professoras de Geografia (substituta) e de Português (efetiva) recém-chegadas na escola e 

acrescentou que as notas dessas disciplinas já estavam em dia, mas a escola ainda estava sem 

professor de Ciências e Matemática. Em seguida explicou que a chamada de pais seria feita 

pela ordem da lista de frequência do diário escolar. Porém, como nem todos os pais 

compareciam aos encontros, era mais fácil cada responsável se apresentar e dizer o nome do 

filho. Em seguida, o professor de cada disciplina anunciava a nota e falava sobre o 

comportamento do aluno. No caso da professora de Geografia, ela falava a nota e se referia 

pouco ao comportamento, uma vez que ainda não conhecia os alunos, à exceção dos 

professores mais antigos. Moral da história: as professoras foram cobradas para resolver o 

mais rápido possível o problema da falta de notas. Normalmente, a maioria dos pais que 

comparecia às reuniões era aqueles cujos filhos apresentavam resultado satisfatório e bom 

comportamento, porém eles também estavam interessados somente em obter informações 

sobre as notas. 

Para Luckesi (2006), o que é relevante no modelo de ensino atual das escolas é a nota: 

não importa como elas foram obtidas nem por quais caminhos. Não somente a escola, mas 

também os pais das crianças e jovens, em geral, estão na expectativa das notas de seus filhos, 

pois o importante é que tenham notas suficientes para serem aprovados. Isso é observável nas 

reuniões de pais e mestres, momento da entrega de boletins e da conversa com os pais sobre 

os filhos que estão com problemas, geralmente relacionados a notas baixas. Nesse contexto, o 
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exercício pedagógico no âmbito escolar objetiva a pedagogia do exame e não a pedagogia do 

ensino e aprendizagem. 

Segundo Hoffmann (2007) o qualitativo não é sinônimo de afetivo ou atitudinal, ou 

seja, é a descrição do desempenho do aluno, observação e interpretação das suas 

manifestações e seu desenvolvimento visto em todas as áreas.  

 Essa prática avaliativa proposta pela LDB nº 9.394/96 na realidade das escolas 

públicas municipais de Fortaleza era enfrentada por diversas dificuldades e obstáculos, como 

é possível destacar: no início do ano letivo, algumas escolas públicas começaram enfrentando 

problemas como a ausência de professor. Quando o educador chegava à escola, havia casos 

em que já passaram alguns bimestres e ele era obrigado a recuperar esse tempo perdido. Ao 

mesmo tempo, era necessário dar continuidade ao trabalho para não ficar atrasado em relação 

ao andamento do ano letivo escolar. Logo, ele precisava administrar conteúdos, ensinar, 

realizar avaliações sem conhecer os alunos, “fechar” as notas, fazer a recuperação paralela e 

prosseguir. Isso dificultava a realização de uma avaliação contínua. 

Partindo dessa concepção, no decorrer do ano letivo normal Perrenoud (1999, p. 67) 

constata que uma boa parte das horas de trabalho do professor é dedicada à elaboração das 

provas: “mesmo que o professor não crie sozinho seus instrumentos de avaliação a cada ano, 

não cessa de remanejá-los” seja uma prova antiga, uma prova administrada por um colega, 

uma prova totalmente nova ou ajustada ao que foi ensinado. Além disso, o educador anuncia, 

dá instruções, corrige, atribui notas, devolve aos alunos, corrige em sala de aula, negocia e 

reajusta as correções contestadas. Tais atividades da prática docente devem ser realizadas e 

decididas no período curto de tempo para que o professor possa recomeçar considerando os 

novos prazos. Isso promove a sensação de estresse em alunos e professores e dificulta a 

inovação do ato pedagógico
4
. 

Contudo, é preciso ser pensado também o tempo de aprendizagem do aluno assinalado 

por Hoffmann (2008, p. 41): 

 

O processo de aprendizagem do aluno não segue percursos programados a 

priori pelo professor. É no cotidiano escolar que os alunos revelam tempos e 
condições necessárias ao processo. O tempo de avaliação é decorrente de 

suas demandas e estratégias de aprendizagem e não do curso das atividades 

inicialmente previstas pelos professores. Uma tarefa igual não é cumprida ao 
mesmo tempo por todos, porque não representa o mesmo desafio, o que vale 

para inúmeras situações. Fazê-los cumprir ao mesmo tempo prejudica os 

alunos que têm mais dificuldade, e o “tempo de espera” torna-se fator 

                                                
4 O ato pedagógico é referenciado por Perrenoud (1999) e Luckesi (2011) como a prática docente e o uso de 

recursos para subsidiar o processo de ensino-aprendizagem, incluindo a avaliação da aprendizagem. 
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desestimulante para outros. Isso se transfere a qualquer situação escolar, o 

que sugere ao professor o ajuste do tempo e das provocações frente à 

heterogeneidade do grupo, respeitando-a uns aos outros em seus tempos.   
 

O tempo da aprendizagem do aluno deveria ser determinante no ambiente escolar, mas 

diante da obrigação do cumprimento do calendário escolar, essa prática se torna inviável, pois 

os conteúdos devem ser transmitidos, bem como o cumprimento dos prazos das avaliações e 

entrega de notas.  

Essa prática recorrente nas instituições escolares deve ser repensada como revela 

Hoffmann (2008, p.43): 

 

O planejamento do professor é muito importante. Torná-lo flexível não 

significa que não se definam objetivos ou roteiros. É preciso fazer um 
balanço permanente entre os objetivos delineados e os rumos tomados pelo 

grupo de estudantes, mesclando aulas expositivas, discussões, tarefas 

coletivas, tarefas individuais. Da mesma forma, a seleção de conteúdos 
proposta pela escola precisa ser lida criticamente, analisando-se tais 

propostas em sua essencialidade.  

 

Apesar disto, a proposta de um planejamento igual para todos não é o ideal como 

denota Hoffmann (2008) e acrescenta: os professores não sabem como fazer quando os alunos 

não acompanham o ritmo de aprendizagem de um grupo ou quando apresentam obstáculos 

epistemológicos que exigem um atendimento diferenciado.  

Dessa forma, ainda que sejam considerados a avaliação contínua e o tempo de 

aprendizagem do aluno, tais práticas podem ser comprometidas com as diversas decisões do 

professor durante uma aula e a rotatividade dos professores durante o ano letivo nas escolas 

prejudicando qualquer processo de mudança.  

No que se refere a falta de tempo devido as microdecisões tomadas na prática docente,  

Perrenoud (1999, p.84) descreve  como é o dia a dia do professor: 

 

Deve-se cuidar de tudo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, 

administrar o material, animar o grupo, ocupar-se dos alunos que apresentam 

um problema particular, levar em conta o tempo que passa, prever a 
continuação, confrontar-se com as interrupções e incidentes, manter a ordem 

sem interromper o trabalho, etc. 

 

Essa prática tem efeitos sobre a regulação das aprendizagens, pois o professor visa 

ministrar a aula colocando em prática tudo aquilo que planejou, mas deve estar preparado para 

o imprevisto. Como exemplo, é possível citar: chamar a atenção de um aluno indisciplinado, 

convencer a saída de alunos de outra turma que estão sem aula e ficam na porta ou janela 
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atrapalhando sua aula, aceitar a entrada de alguém na sala de aula porque precisa dar um 

recado importante, dentre outras situações. Dessa forma, tenta organizar cada procedimento 

considerando o tempo, contudo acontecem os mais variados problemas cujas decisões para 

solucioná-los devem ser tomadas rapidamente, especialmente quando ocorrem interrupções. 

Isso reduz o tempo mínimo da aula de Geografia, geralmente duas por semana em cada turma 

e atrapalha o processo de aprendizagem. 

Ademais, a troca de professores, segundo Hoffmann (2009, p. 87), durante a 

realização de um programa de assessoria na rede municipal de ensino, cujo objetivo foi 

formar professores-tutores
5
, responsáveis pela formação de professores novos, ocorreu a troca 

de 40% do corpo docente a cada semestre, por contarem com professores estagiários e 

contratos temporários, dificultando os programas de formação continuada.  

No caso das escolas públicas municipais de Fortaleza, o contrato temporário de 

professores substitutos deveria solucionar problemas. Na realidade, afeta a execução do 

planejamento anual, o aperfeiçoamento da prática docente e a avaliação do ensino e 

aprendizagem na perspectiva contínua e cumulativa, pois o professor que substitui o outro 

precisa “correr contra o tempo” para alcançar o ritmo da escola, exceto quando ingressa no 

início do ano letivo.  

É importante salientar que o professor substituto muda de escola constantemente para 

“cobrir” a licença dos professores efetivos; em outros casos, assume uma parcela da carga 

horária em escolas com carência definitiva e complementa o restante das horas incorporando 

uma licença ou fica à disposição da escola caso falte professor. Enfim, no momento que o 

professor se organiza e começa a dominar o ritmo de trabalho, já é hora de deixá-lo porque o 

professor efetivo irá retornar à escola ou quer ocupar a carência definitiva (turmas) que o 

substituto assumiu. Essa saída e entrada de professores promove o rompimento constante do 

plano de curso no decorrer do ano letivo. 

Isso também acarreta problemas para os alunos porque no momento em que estão se 

adaptando à prática pedagógica do professor e estabelecendo um bom relacionamento, 

recebem outro professor com modo de agir diferente. É sempre um recomeço, tanto para os 

professores quanto para os alunos que se encontram nessa situação.   

Há casos de escolas que passam quase todo o ano letivo sem professor, às vezes, o 

professor substituto ingressa faltando poucos meses para o término do período escolar, ou 

seja, o aluno passa quase todo o ano escolar sem ter aulas de Geografia.  

                                                
5 Hoffmann não informa a cidade onde realizou este trabalho e não define o conceito de professor-tutor.  
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Tais práticas prejudicam a ação docente, uma vez que o professor perde a noção da 

continuidade do seu trabalho, pois não tem a oportunidade de elaborar o planejamento anual, 

participar de todas as etapas avaliativas, projetos, dentre outros, seu papel é atender às 

carências temporárias e casos emergenciais durante o ano letivo. Contudo, ele não adquire a 

experiência de acompanhamento de uma turma durante o ano letivo normal. Isso é prejudicial, 

sobretudo para os professores recém-formados.  

Portanto, a prática docente é realizada pelo professor substituto em diferentes 

condições comprometendo o andamento do planejamento anual da escola, principalmente a 

regulação das aprendizagens e a avaliação. Enfim, alguns desses problemas citados podem ter 

sido sanados com a nova forma de contratação de professores realizada pela Secretaria 

Municipal de Educação – SME
6
. 

Além disso, é possível citar a incongruência entre as intenções expressas em 

documentos normativos e as práticas avaliativas que deveriam se efetivar a partir deles. Um 

bom exemplo é o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola exigido pela LDB nº 9.394/96, 

que segue as normas das Secretarias de Educação para ser elaborado.  

Rabelo (2010a), ao analisar em sua pesquisa de mestrado os Projetos Políticos 

Pedagógicos de escolas municipais e estaduais de Goiás, percebeu que as concepções seguem 

as orientações expressas nos documentos das Secretarias Estadual e Municipais de Educação. 

Os conteúdos desses documentos condizem com os atuais debates de pesquisadores em 

Educação. Ao menos na teoria, tem-se conscientizado da importância de uma avaliação 

contínua, que ocorra ao longo de todo processo e, principalmente, privilegie os dados 

qualitativos.  

Essa prática é comum nas escolas, pois a gestão escolar não apresenta o PPP da 

instituição aos professores, inclusive aos novatos, bem como não há curiosidade destes em 

compreender qual a proposta pedagógica, incluindo a avaliação, para o trabalho a ser 

realizado na escola. 

Outro elemento interessante nessa pesquisa foi compreender o conceito de avaliação e 

a prática avaliativa que os sessenta professores entrevistados realizavam com seus alunos, 

segundo Rabelo (2010a, p. 122):  

 

                                                
6 O professor substituto assinava contrato de trabalho com duração de 6 meses e carteira assinada podendo ser 

prorrogado por 2 anos. Atualmente, é realizado contrato administrativo, por tempo determinado, destinado ao 

atendimento de carências temporárias e emergenciais da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, com 

fundamento no que dispõe o art. 3º, inciso IV, da Lei Complementar Municipal nº 158/2013, e de acordo com o 

previsto no Decreto Municipal nº 13.278, de 27 de dezembro de 2013.  
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As entrevistas e observações demonstraram que muitos professores não têm 

conhecimento de como poderiam realizar a avaliação da aprendizagem 

diferentemente da que é comumente utilizada com provas e notas. Muitas 
vezes, eles têm consciência de que a forma como avaliam seus alunos acaba 

por excluí-los e traz pouco crescimento, mesmo assim, vêem-se (sic) 

impossibilitados de mudar a prática, pois não sabem como fazer isso. Muitas 

vezes essas dificuldades vêm da falta de clareza teórico-metodológica da 
disciplina ministrada, o professor, por vezes, não está seguro de quais 

conteúdos ensinar e qual a importância dos mesmos. Desta forma, 

dificilmente haverá avanços, pois se não se sabe o que ensina, dificilmente 
se saberá o que avaliar, para que avaliar e como avaliar. 

 

Apesar da existência do PPP, o professor desconhece as novas práticas pedagógicas, 

ou seja, a escola não contribui para o desenvolvimento da prática de ensino no ambiente 

escolar ou não tem condições de assumir a má formação do profissional. Essas barreiras, 

talvez ocorram também devido ao desinteresse dos professores, pois ao iniciar o trabalho se 

distanciam de seus estudos, como revela Hoffmann (2009): os professores não leem e não 

estudam depois de concluídos seus cursos universitários, por falta de tempo e de recursos.  

“Também, inúmeros professores nunca leram a LDB nº 9.394/96, os regimentos de suas 

escolas ou resoluções e pareceres dos órgãos normativos” (HOFFMANN, 2008, p.135).  

Nesse sentido, é necessário refletir sobre os inúmeros profissionais da educação que 

atuam na sala de aula sem esse entendimento, pois não participaram desse momento de 

reformulação curricular universitária e não tiveram a oportunidade de estudar ou conhecer as 

novas práticas avaliativas propostas para o momento atual. 

Outro fator não menos importante é o papel do Conselho de Classe
7
 da escola que se 

faz presente no final do ano letivo para decidir o destino do aluno: ser ou não ser reprovado!  

Para Hoffmann (2009), o Conselho de Classe é espaço pedagógico de 

compartilhamento de juízos avaliativos e trocas de experiências docentes; os professores 

devem deliberar ações futuras e compartilhadas sobre casos individuais ou de grupo; 

assegurar mais atenção e tempo a quem precisa, fazendo encaminhamentos de natureza 

pedagógica para a solução de dificuldades.  

Enfim, o Conselho não deve resolver somente casos entre professores e alunos ou 

entre alunos, mas tentar sanar os problemas que surgem ao longo do ano letivo e garantir a 

aprendizagem do corpo discente.  

A falta de entrosamento entre professores e alunos também impede a realização de 

                                                
7 Qual o sentido dos Conselhos de Classe, senão reunir elementos para compartilhar no conjunto de docentes as 

interpretações sobre suas trajetórias de aprendizagem durante um período escolar e, definir, em consenso, ações 

pedagógicas a serem desencadeadas? O que aconteceu com esses momentos? Onde foram parar “os conselhos”? 

(HOFFMANN, 2009, p. 37-38).  
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uma avaliação mais adequada, uma vez que a escola não tem a preocupação em reunir-se com 

professores recém-chegados e passar informações sobre o histórico dos alunos, nem declara se 

há alunos especiais. Ou seja, o educador assume as turmas sem conhecer, sem saber quem são 

seus alunos, como deve proceder, simplesmente vai descobrindo no convívio com o corpo 

discente, perguntando aos outros colegas de trabalho, ou ao ouvir alguns comentários. Nesse 

contexto Hoffmann (2008, p. 86) revela: 

 

A finalidade da avaliação, ao desencadear estudos, não é assim, a de 

simplesmente observar se os alunos apresentam ou não condições de “dar 
conta” das propostas delineadas, ou perceber, de início, os que apresentam 

mais ou menos dificuldades em determinada área. Mas a de colocá-los cada 

vez melhor, tateando em busca de questões que verdadeiramente os 

provoquem a agir, propondo em conjunto situações que lhes sejam 
verdadeiramente problemáticas a ponto de lhes despertar a atividade à 

curiosidade. Em alguns momentos, as provocações irão partir do professor, 

em outros, dos próprios alunos ou de alguma circunstância vivida pelo aluno. 
 

Portanto, é necessário conhecer bem os alunos, pensar como contribuir para maior 

aprendizagem dos educandos, o que é preciso saber sobre eles e aprender sobre seus jeitos 

diferentes de aprender. Pois no desenrolar do processo, Hoffmann (2009) destaca que o 

professor deve confirmar e ajustar permanentemente as informações colhidas, tateando em 

busca da percepção de outros educadores, pais e dos próprios alunos. Isso é construir o 

sentido da prática avaliativa, compromisso pessoal e profissional. 

No entanto, na sala de aula não há reciprocidade na relação professor-aluno, ou seja, 

nem todos irão compartilhar dos mesmos ideais; resultando na aproximação ou afastamento 

entre o professor e seus alunos. Isso interfere principalmente no processo de avaliação do 

ensino e aprendizagem influenciando no julgamento favorável ou desfavorável do aluno, a 

depender da simpatia ou antipatia que o avaliador tem pelo avaliado. Nesse sentido, 

Perrenoud (2000, p. 74) assevera:  

 

[...] a distância entre o professor e cada um de seus alunos varia, aumenta ou 

diminui conforme a origem, a trajetória, a atitude, o projeto, a maneira de ser 

e de agir, os resultados do aluno e, às vezes, de seus pais. A identidade 
profissional de um professor leva-o a dar importância à instrução e aos 

saberes. Ora, uma parte dos alunos só vai à aula porque é obrigatório, não 

aderindo ao projeto cultural da escola e rejeitando-o ativamente. Outros têm 
vontade de trabalhar e de aprender, o que cria uma espécie de cumplicidade 

com o professor. Os alunos que cooperam ficam, inevitavelmente, mais 

próximos do que aqueles que resistem. Um professor está, por definição, 

mais próximo daqueles que querem aprender do que daqueles que não se 
interessam pela escola [...].   
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Na realidade, isso é muito comum, quando na prática, os estudantes que apresentam 

dificuldades deveriam receber mais atenção do professor. Pois, são alunos que necessitam de 

práticas educativas que os façam alcançar o ritmo de aprendizagem do restante da turma.

 Essa relação professor-aluno reflete na avaliação do professor pelo aluno, pois há boas 

chances de uma avaliação satisfatória do professor quando se estabelece um clima de simpatia 

entre os sujeitos. Para Moreira (1988, p. 84): 

 

[...] a começar pelo fato de que lecionar é um ato que envolve contato, 

durante o qual as pessoas comportam-se de certa maneira, é bastante 
razoável supor que esses comportamentos exerçam a sua influência. Aquilo a 

que chamamos simpatia pode refletir qualidades fundamentais ao ato de 

ensinar, como o respeito pelo aluno, o interesse nos seus problemas, a ajuda 

prestada, o respeito pela opinião alheia e assim por diante. Essas 
características tem se mostrado relevantes ao longo do grande número de 

pesquisas.   

 

Apesar disso, o autor revela que em outros estudos essa relação é independente. O 

aluno também é capaz de avaliar o professor que não é simpático, ou seja, que ensina 

estabelecendo um clima de impessoalidade ao longo de repetidos contatos com o aluno, mas 

com competência (alto grau de mérito cognitivo). Resumindo, alunos desejarão professores 

competentes, outros professores simpáticos.  

Partindo dessa reflexão, na avaliação do professor pelos alunos desta pesquisa no que 

se refere a compatibilidade entre ensino, aprendizagem e métodos de avaliação aplicados no 

ensino de Geografia, indaga-se: Como os alunos do 9º ano avaliam as metodologias do ensino 

de Geografia e as práticas avaliativas utilizadas pelo professor?; Os principais conceitos 

chaves de Geografia que norteiam os conteúdos da disciplina são trabalhados pelos 

professores em sala de aula? E Como os professores de Geografia utilizam os recursos visuais 

em sala de aula?  

Ao refletir sobre essas problemáticas, há outros agravantes que comprometem o 

desempenho do ensino de Geografia e a constatação da aprendizagem do aluno, como: o 

ensino de outras disciplinas pelo professor de Geografia; o acompanhamento do aluno com 

dificuldades de aprendizagem e a recuperação. 

 No caso das escolas públicas de Fortaleza, o professor de Geografia é levado a 

ministrar outras disciplinas (História, Religião, Artes, etc.) que não está habilitado, para poder 

completar a carga horária de trabalho, geralmente com cem ou duzentas horas semanais.  

Acredita-se que os professores ainda não entendem bem a proposta da predominância 

da avaliação qualitativa sobre a quantitativa, pois após o resultado das avaliações, ainda não 
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há efetivamente o acompanhamento individual do processo de aprendizagem dos alunos de 

baixo rendimento com objetivo de sanar as dificuldades, preveni-los de resultados negativos e 

de uma possível recuperação no final do ano letivo.   

A grande quantidade de alunos por turma impede o acompanhamento individual pelo 

professor, tornando-se também um problema para a escola pública na atualidade. Pois, 

conforme Hoffmann (2008), conhecer e acompanhar interesses, necessidades e ritmos de cada 

aluno é um grande desafio quando as turmas são numerosas e o tempo do professor com eles é 

pequeno e fragmentado. Essa dificuldade dos professores fortalece a permanência do ensino 

frontal, as aulas expositivas, as explicações ao grupo e os testes finais. 

Quanto à recuperação Hoffmann (2008), aponta que vem sendo tradicionalmente 

concebida como repetição, retrocesso, voltar atrás e uma das práticas que se mantém é a das 

provas de recuperação ao final dos bimestres. Observa-se, nessas situações, o quanto se 

retrocede ao passado ou se intenta paralisar a continuidade dos estudos enquanto todos não 

prosseguem. Várias escolas ainda estipulam semanas de recuperação em seus calendários, 

com a liberação dos alunos já aprovados no período.      

Tal prática coincide com a recuperação paralela dos educandos com baixo rendimento 

das escolas municipais de Fortaleza, onde os alunos entendem como mais uma oportunidade, 

bem como desconsideram as primeiras avaliações por ter a certeza de que o professor irá lhes 

dar “uma nova chance”. Geralmente o professor aplica a mesma prova escrita já vista pela 

maioria dos alunos, muda algumas questões, produz uma nova avaliação ou sugere um 

trabalho e, o que é pior, aqueles alunos que necessitam melhorar o desempenho, permanecem 

com a nota igual a anterior ou inferior após a recuperação. Os alunos não estudam! Em casos 

extremos, alguns permanecem inertes: não entregam o trabalho, fazem a prova apenas para 

cumprir a tarefa proposta, não lembram se realizaram os exames ou não se importam com o 

baixo desempenho. Como revela Perrenoud (1999, p. 43): 

 

Outros alunos quase nunca se engajam na competição pela excelência; 
faltam à escola sempre que possível, ficam ausentes mentalmente da maioria 

das atividades, não fazem seus temas de casa, nem seus exercícios em aula, 

indiferentes às notas ruins e às sanções; fazem tudo para fugir das situações 

de avaliação, ficando doentes, se necessário; se são “pegos na armadilha”, 
recorrem a diversos expedientes ou devolvem a folha em branco. Esses casos 

são bastante raros, exceto nas habilitações mais desvalorizadas do 

secundário, onde a escola perdeu completamente seu sentido para uma parte 
dos adolescentes. 

 

Além disso, Hoffmann (2003) aponta uma experiência comum na fala de alguns 

professores ao afirmarem que os alunos não se interessam pelos comentários de seus erros nas 
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tarefas feitas. Mas eles sabem que suas notas permanecerão as mesmas, porque o aprender 

não é levado em conta depois do resultado atribuído. A nota para os alunos tem significado de 

obrigação, que deve ser cumprida penosamente. 

O aluno tem a ideia de que não será reprovado, vê a recuperação paralela como mais 

uma oportunidade como tantas outras que ele terá durante o ano letivo. Aqui cabe pensar: o 

aluno lutará bastante para sobreviver em uma sociedade que não lhe oferecerá “tantas 

oportunidades”. A escola tem adotado a política da não reprovação. Segundo Cereja, Estevez 

e Fernandez (2007) essa nova política educacional não pode ser confundida com uma 

máquina de aprovação automática, mas deve ser encarada como um mecanismo eficaz e 

inteligente na busca por uma nova concepção de educação, que atinja os professores, alunos, 

pais e pesquisadores e, dessa forma, ajuste a realidade pedagógica à realidade do aluno. 

Contudo, há resistência de pais de alunos em relação à avaliação, inclusive dos professores 

que deveriam acatar uma nova forma de avaliar, bem como exercer essa atividade 

“independente” da lei, como aponta Hoffmann (2008, p. 34): 

 

Não são os pais que devem decidir os procedimentos da escola, porque não 

têm a competência profissional para tanto. É compromisso da escola explicar 
seus princípios, fundamentos, trocar idéias (sic) acerca de expectativas e 

sentimentos das famílias frente a inovações, para ajustar propostas 

pedagógicas. Mas a resistência dos pais não pode ser argumento decisivo na 

manutenção de práticas classificatórias como vêm acontecendo em todo país. 
É o benefício aos alunos, os fundamentos teóricos e o projeto político-

pedagógico da escola que devem nortear tais escolhas. 

 

Nessa perspectiva, o professor é responsável pelos registros da avaliação da 

aprendizagem que precisam ser claros e compartilhados por todos, mas a autoria dos 

instrumentos metodológicos é de competência do professor. 

Acrescenta-se a esses fatores, os sete obstáculos apresentados por Perrenoud (1999), 

que impedem a inovação pedagógica como: a avaliação absorve frequentemente parte da 

energia de alunos e professores não sobrando tempo para inovar; o sistema clássico de 

avaliação favorece uma relação utilitarista do saber, valorização da nota; o sistema tradicional 

de avaliação participa de uma espécie de chantagem, ou seja, coloca professores e alunos em 

campos opostos impedindo a cooperação; a necessidade de regularmente dar notas ou fazer 

apreciações qualitativas baseadas em uma avaliação padronizada favorece uma transposição 

didática conservadora; o trabalho escolar tende a privilegiar as atividades fechadas, 

estruturadas, desgastadas que podem ser retomadas na avaliação clássica; o sistema clássico 

de avaliação força os professores a preferir os conhecimentos isoláveis e cifráveis às 
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competências de alto nível como o raciocínio e a comunicação e sob a aparência da exatidão e 

a avaliação tradicional esconde uma grande arbitrariedade, difícil de alcançar unanimidade em 

uma equipe pedagógica. 

Esses sete obstáculos são apresentados como procedimentos de avaliação em vigor na 

maioria das escolas do mundo. Para o autor supracitado esses mecanismos ocorrem ao mesmo 

tempo e nem sempre são suficientemente fortes para impedir a inovação, mas são freios que 

devem ser considerados em uma estratégia de mudanças das práticas pedagógicas.  

Hadji (2001) corrobora ao citar três obstáculos à emergência de uma nova avaliação 

como: a existência de representações inibidoras, no caso da escola, a mente dos professores, 

no papel de avaliadores sofrem a pressão de pais, alunos, administração e colegas; a pobreza 

atual dos saberes necessários à profissão docente como o conhecimento dos aspectos didáticos 

e psicológicos que podem fundamentar a interpretação e a preguiça ou medo dos professores 

que não ousam imaginar, ou seja, falta vontade de remediar, porque não acreditam mais na 

possibilidade de melhora do aluno. Em contrapartida, não se pode desconsiderar que os 

professores são vítimas do excesso de trabalho e de ministrar aulas para numerosas turmas.  

Diante de tantas barreiras, a predominância da avaliação classificatória talvez impeça a 

tentativa de inserir as novas propostas pedagógicas nas instituições públicas municipais de 

ensino em Fortaleza, pois o ensino objetiva preparar o aluno para a realização de provas e 

exames. Por outro lado, esse tipo de avaliação compromete também a proposta de uma nova 

forma de avaliar, pois, como assegura Hoffmann (2003), a rotatividade do corpo docente e 

técnico-administrativo, decisões burocráticas da escola, movimentos políticos que levam a 

desarticulação do corpo docente impedem sobremaneira alcançarmos o “coletivo” quanto ao 

desenvolvimento de tais projetos. 

Outro fator que dificulta a avaliação proposta é a formação docente. Para Castellar 

(2005a), Callai (2003) e Cavalcanti (2012), o educador precisa de uma carga de informações e 

conteúdos para ter condições de realizar o trabalho docente, mas o ensino da Geografia deve 

ir além do conteúdo. É necessário que o professor tenha noções da psicologia do 

desenvolvimento da aprendizagem e dos aspectos pedagógicos para construir o conhecimento. 

Esses são elementos imprescindíveis para a realização das práticas escolares e não se 

resumem às disciplinas necessárias à habilitação do professor, mas a capacidade dele de se 

adaptar como educador no exercício da sua atividade, em que estão envolvidas as pessoas, ou 

melhor, a sociedade. É a ela que se destina o trabalho dele. 

Desta maneira, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), reforçam que um dos grandes 

desafios dos cursos de formação de professores de Geografia diz respeito à necessidade 
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prática de articulação dos conteúdos desse componente curricular com os conteúdos 

pedagógicos e educacionais, ou seja, aos mecanismos de transposição didática, que envolvem 

metodologias do ensinar a ensinar.   

A estas ideias somam-se outros fatores considerados pelas autoras supracitadas como: 

o acervo cultural e profissional do professor; a história da educação e da disciplina geográfica; 

as linguagens e os métodos a serem utilizados em sala de aula. 

Contudo Perrenoud (1999) confirma que, para a maioria dos professores, a mente do 

aluno permanece uma caixa preta, na medida em que o que aí se passa não é diretamente 

observável. Mesmo durante a formação, o contato com as principais noções da psicologia do 

desenvolvimento e da aprendizagem, seus conhecimentos teóricos são abstratos para que 

possam ajudá-los a compreender o que se passa em determinada aprendizagem.  

Nesse sentido, há outra dificuldade de superação no ensino de Geografia, uma vez que 

esta área do conhecimento é marcada pela dicotomia Geografia Física e Humana no nível 

superior, cujas práticas didático-pedagógicas e avaliativas são diferentes e o graduando deverá 

dominá-las. Entretanto, durante a formação, o graduando desenvolve afinidade por uma em 

detrimento da outra. Dessa forma, quando se torna professor, por exemplo: prioriza ou 

desempenha melhor o ensino de determinados saberes voltados a Geografia Física ou Humana 

porque domina as metodologias daquele ramo do campo geográfico. Portanto, hierarquiza os 

saberes refletindo na sua prática, pois compromete a relação entre o currículo planejado e o 

real, como mostra Perrenoud (2000, p. 20): na realidade, nem todos os professores que 

supostamente executam um programa definido dão exatamente a mesma formação. É a 

variação entre o currículo prescrito e o currículo real, na fase de transposição didática, que se 

deve ao professor.  

Nessa relação é preciso incluir a avaliação também como ato pedagógico, pois ao 

longo das últimas décadas, a prática classificatória assumiu o domínio da avaliação do ensino 

e aprendizagem, objetividade e cientificidade, atrelada a uma visão comportamentalista de 

aprendizagem. Como apontam Hadji (2001), Hoffmann (2008) e Luckesi (2006), essa foi a 

prática vivida pela grande maioria dos professores enquanto estudantes, ou seja, os 

professores reproduzem a forma como foram avaliados no período escolar. Luckesi (2011, p. 

223), evidencia: 

 
Formados, tornamo-nos professores e, então nem mesmo nos perguntamos 

sobre outras possibilidades de agir. O modo dos exames vem à nossa frente 

como a única solução e, então automaticamente, repetimos os mecanismos 
aos quais fomos submetidos. Fomos examinados e, agora, examinamos; 

fomos submetidos a situações de estresse com as provas e, agora, 
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submetemos nossos estudantes às mesmas situações; fomos julgados com 

rigidez excessiva e, agora, julgamos com rigidez; respondemos a provas 

inadequadas e, agora, aplicamos provas inadequadas; fomos pegos de 
surpresa por questões sem importância e, hoje, surpreendemos nossos 

educandos com questões secundárias; fomos ameaçados disciplinarmente 

com as provas e, agora, profissionais da educação, ameaçamos nossos 

estudantes com o mesmo expediente; fomos submetidos ao poder do 
educador, pelo fato aprovar-nos ou reprovar-nos e, hoje, submetemos nossos 

estudantes [...]. 

   

Acredita-se que a ausência de uma formação específica em avaliação propicia esta 

prática. Por isso, o entendimento do professor sobre outras posturas avaliativas e a capacidade 

de promover a aprendizagem do aluno ainda é algo limitado ou impedido. Nesse sentido 

Perrenoud (1999, p. 81) corrobora: 

 

É evidente, dirão talvez: sua formação não o prepara para isso, as condições 

de sua prática não lhe permitem avaliar e intervir constantemente com êxito. 

Tais respostas são globalmente aceitáveis, mas ainda é preciso saber o que se 
entende por formação dos professores e condições da prática. Existem 

professores mal-formados e mal-informados, indiferentes ao fracasso 

escolar, que jamais ouviram falar de avaliação formativa ou por objetivos, 
que funcionam na economia e se contentam com um ensino frontal.   

 

Por este motivo, Hoffmann (2008) e Hadji (2001) sinalizam a necessidade de uma 

discussão sobre a avaliação como tema de estudo ou disciplina na formação de professores. 

Pois poucos são os cursos que, até hoje, em seu currículo, incluem mais que uma disciplina ou 

poucas horas de estudo sobre a avaliação educacional. Além disso, os professores que já 

terminaram seus cursos há muitos anos, talvez desconheçam a avaliação diagnóstica e 

formativa, daí a necessidade de cursos de educação continuada para professores, como 

assegura Moraes (2010, p. 122): 

 

Melhorar o nível dos professores do ensino básico, aproximando-os das 
perspectivas contemporâneas, parece ser um patamar de todo o processo. 

Porém, é mister gerar um esforço de traduzir pedagogicamente as novas 

propostas e os novos discursos desenvolvidos pela geografia. Estas duas 
tarefas têm de caminhar de forma conjunta [...] Não se trata de fazer do 

professor primário de geografia um pesquisador teórico numa área 

especializada de ponta nesta disciplina. Mas de tentar aproximar teoria e 
prática no plano do ensino de geografia, estimulando uma reflexão 

pedagógica que assimile os avanços teóricos da geografia nas últimas 

décadas.   

 

Portanto, cabe o questionamento: Será que a formação do professor interfere na 

avaliação feita pelo aluno?   
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Quanto aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), criado na década de 1990, 

consiste no documento oficial com propostas curriculares padronizadas para as disciplinas 

ministradas nas instituições escolares do país. O objetivo é aproximar e direcionar os 

conteúdos a serem trabalhados na escola, mas seu uso não é obrigatório. Contudo, esse 

documento oficial influencia a elaboração dos livros didáticos a serem utilizados nas escolas 

públicas, serve como referência para a preparação do planejamento do currículo escolar e 

deveria colaborar com a prática docente.  

No caso da disciplina de Geografia, Furlan e Scarlato (2002) concordam que os 

conteúdos e estratégias para o ensino de Geografia, propostas nos PCN, pretendem contribuir 

para a formação do aluno como cidadão crítico, responsável e historicamente comprometido 

com a sociedade e com a natureza. Nesse sentido, corroboram a necessidade de: 

 

Considerar os procedimentos e as atitudes como conteúdos a serem 

ensinados e aprendidos pelos alunos supõe, também, que o ensino não deva 

ser um enumerado de fatos e conceitos. Costumamos dizer que os PCN‟s de 
Geografia expressam muitas possibilidades de mudança nesse sentido. A 

proposta teórica assumida no documento se aproxima de um procedimento 

pedagógico que os professores tem em mãos para planejar suas estratégias, 

valorizando as situações do aluno. Almejávamos mesmo um documento que, 
a partir de uma visão ampla das abordagens teóricas, se voltasse inteiramente 

para os conhecimentos didáticos dessa disciplina. Essa maneira de trabalhar 

os conteúdos não deve ser rígida, pois um mesmo conteúdo pode aparecer 
nas três categorias. [...] colocamos a flexibilidade e não a hierarquia na 

seleção de conteúdos, para que os professores possam trabalhar a partir de 

objetivos de aprendizagem que encaminhem tanto a formação intelectual do 
aluno quanto à apropriação de habilidade e, ao mesmo tempo, a reflexão 

sobre os valores e atitudes. (FURLAN; SCARLATO, 2002, p. 57).  

 

Apesar de estarem em vigor desde os anos 90, os PCN de Geografia ainda apresentam 

obstáculos
8
 recebendo críticas à padronização do currículo escolar; à não participação do 

professor na construção dos PCN de geografia; ao uso de diversas referências teórico-

metodológicas, à escolha do aspecto pedagógico, à lógica do conteúdo e da transposição 

didática conservadora. 

O MEC adotou uma política educacional centralizadora com os PCN, logo os estados 

e municípios não poderiam mais estabelecer os currículos. Todo o País adotaria o currículo 

único. Assim, garantiria as crianças e jovens brasileiros, mesmo em condições desfavoráveis, 

o direito aos conhecimentos socialmente reconhecidos para o exercício da cidadania. Em 

                                                
8 Os problemas referentes aos PCN de geografia são tantos, porém foram apresentados aqueles mais 

significativos para a pesquisa. No entanto, não se pode negar que o documento também está munido de 

contribuições para o ensino de Geografia que serão apresentadas no capítulo 5. 
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contrapartida, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 76) apontam a propagação da ideia de 

trabalho homogeneizado aplicados à realidades diversas como aspectos negativos e lançam 

um alerta: 

 

Como no caso de qualquer proposta sugerida por órgãos oficiais, é preciso 

ter cuidado de não sacralizar um trabalho homogeneizado, aplicado a 

realidades diversificadas com as necessidades que lhes são peculiares. A 
nosso ver, propostas dessa natureza precisam ser um instrumento auxiliar do 

professor, contribuir para a reflexão sobre seu próprio plano de curso, 

baseada na realidade social da escola. 

 

A elaboração dos PCN foi realizada por professores universitários, não houve a 

participação dos professores da educação básica nas discussões. Essa é uma das principais 

críticas apontadas pelos geógrafos Straforini (2014), Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), 

Oliveira (1999), especialmente Spósito (1999, p. 26) ao reconhecer que: 

 

A presença de “especialistas”, no caso dos PCNs professores universitários, 

deve ser vista como um aspecto positivo, pois a produção do conhecimento e 
a reflexão acerca da produção científica são realizadas, no Brasil, na 

universidade.  

A grande limitação dessa forma de proposição não está, portanto, na 

presença dos “especialistas”, mas na falta de participação daqueles que são, 
nesse caso, os principais agentes do processo educacional, ou seja, os 

professores do ensino fundamental.  

 

A ausência de diálogo com os professores da educação básica denota a falta de 

reconhecimento de um saber que poderia contribuir com as políticas educacionais implantadas 

no país. Realmente, a falha foi grave, mas não é novidade que isso tenha acontecido. Afinal, 

as reformas educacionais sempre foram impostas e o professor sempre assumiu o papel de 

profissional que deveria executá-las, sem questioná-las. 

Os responsáveis pela implantação de políticas educacionais ignoram as reais condições 

do magistério no país e não levam em consideração as experiências, conhecimentos, 

inquietudes e as dificuldades que o professor da Educação Básica enfrenta no seu cotidiano. 

Além disso, Spósito (1999) revela que não houve preocupação em consultar as experiências 

vividas na década anterior, de modo que os responsáveis pela elaboração dos PCN pudessem 

verificar as diferenças que havia entre as propostas curriculares organizadas pelos estados e 

municípios. 

Geralmente, as políticas são realizadas de maneira apressada, impostas e devem ser 

realizadas “da noite para o dia”. Para Cacete (1999, p. 38): 
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O que temos presenciado é que o incremento dessas políticas tem-se dado 

excluindo de qualquer participação os principais interessados nas questões 

educacionais: professores, alunos e comunidade. A agenda política da 
educação vem sendo estabelecida sem diálogo, sem interlocutores e sem 

debate público. 

 

Desse modo, as escolas precisam se adequar as exigências, os professores devem 

executá-las sem serem previamente preparados, sem recursos ou até mesmo sem 

infraestrutura. Não há projeto piloto, não há tempo para avaliar e refletir e nem prazo. Talvez, 

esses sejam alguns dos fatores que comprometam a eficácia das propostas educacionais no 

Brasil. 

No caso dos PCN de Geografia do Ensino Fundamental II, o documento foi elaborado 

em momentos diferentes, por equipes diferentes, por isso, 

 

O susto dos professores foi maior ainda porque, na gestação das propostas 
anteriores, eles tiveram alguma participação por meio da representação, os 

PCN, diferentemente, chegaram sem aviso, de forma impositiva. Os 

professores, principais sujeitos do ensino formal, ficaram a margem de sua 
produção, tendo acesso ao documento somente depois de sua publicação. O 

MEC alegou que o documento tinha sido enviado aos consultores, mas isso 

não foi suficiente para mudanças radicais em sua estrutura e conteúdo. O 
professorado sentiu-se excluído do diálogo e da participação, sem assistir a 

interlocução necessária entre os órgãos do Estado, a escola de ensino básico 

e os grupos organizados da sociedade civil. (PONTUSCHKA, PAGANELLI 

e CACETE, 2009, p.80).  

 

Além disso, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009), Straforini (2004, 2014), Oliveira 

(1999) e Spósito (1999) destacam que os autores dos PCN de Geografia promoveram a 

pluralidade no que diz respeito ao embasamento teórico-metodológico e isso foi contestado 

por muitos geógrafos, particularmente aqueles que ensinam a disciplina. Desse modo, 

apontam o ecletismo presente nos documentos que promove a utilização de variadas correntes 

do pensamento geográfico. 

Oliveira (1999) apresentou esse ecletismo ao fazer uma análise do texto dos PCN de 

Geografia mostrando os trechos com problemas relacionados às questões filosóficas, 

ideológicas, históricas, teóricas e pedagógicas.  

No que se refere à questão filosófica, ele aponta que os autores não deixaram claro 

qual a corrente do pensamento geográfico constitui os PCN, pois o texto contem várias 

concepções. Assim, deixa aberta múltiplas possibilidades de interpretação. 

 

Estas diferentes concepções da ciência geográfica presentes no texto 
permitem que se afirme que os autores adotaram a concepção de geografia 
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baseada no ecletismo. Ao que se saiba, o ecletismo, revela mais a ausência 

do que a presença de uma concepção filosófica. É aqui que a armadilha da 

pluralidade se manifesta. Não eleger uma concepção de geografia para dar 
sustentação e consistência epistemológica, em nome da pluralidade, deixou a 

descoberto a possibilidade de o ecletismo aparecer como concepção 

dominante. Por isso os PCNs de geografia têm uma concepção eclética, 

queiram ou não os autores. (OLIVEIRA, 1999, p. 50). 
 

A exemplo disso, o combate ao marxismo está contraditoriamente presente nos PCN. 

Os autores negam a forte expressão que a geografia alcançou no final do século XX sob a 

influência da dialética. Assim, o documento aponta que essa corrente do pensamento 

negligenciou a ideia de subjetividade e imaginário do homem. Por isso, revela outra posição 

ideológica: a fenomenológica. Contudo,  

 

Seria conveniente também enfatizar que os autores dos Parâmetros 

demonstraram no texto profundas contradições de natureza ideológica 

quando, criticando o “marxismo ortodoxo e militante” presente na geografia 

e no ensino, relacionaram como bibliografia no final do texto a maioria de 
autores geógrafos que se enquadram nesta condição. Talvez isto tenha sido 

feito porque na realidade os autores tiveram que reconhecer que o que há de 

sério e consequente na geografia brasileira vem dessa corrente acadêmica e 
científica capaz de dar sustentação à proposta (OLIVEIRA, 1999, p. 57). 

 

Vale ressaltar que Spósito (1999, p. 30) também verificou o texto dos PCN e constatou 

que a “sociedade, nos PCNs para o ensino de Geografia, vem analisada mais pela perspectiva 

da diferenciação sociocultural do que socioeconômica, sendo que as dimensões “subjetivas e, 

portanto, singulares dos homens em sociedade” são valorizadas”. 

A pluralidade teórico-metodológica proposta no documento como referência para o 

trabalho dos professores prevê que eles possam dar condições de maneira ampla para 

compreender o mundo e suas dimensões social, cultural, ambiental e econômica. Razão das 

críticas por parte do geógrafo Straforini (2004), que questiona a ideia defendendo a 

necessidade do professor ter em mente um referencial teórico-metodológico que o direcione 

em sua prática docente. 

Outro aspecto relevante é a lista de temas referente a natureza que formam concepções 

compartimentadas da realidade e estão baseadas no positivismo clássico, como por exemplo: a 

circulação atmosférica e as estações do ano; estudando e compreendendo as caatingas, dentre 

outros. Isso demonstra a permanência da separação da Geografia Humana e Geografia Física 

e a dificuldade de superação dos geógrafos na relação entre homem e natureza. 

 Como Pontuscka (1999), expressa: embora os autores façam críticas à propostas 

curriculares que separam dicotomicamente a geografia física da geografia humana, não 
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conseguem resolver tal dicotomia nos exemplos concretos, pois apresentam nos PCN um 

elenco de conteúdos geográficos sem a participação humana
9
.  

Dessa maneira, a questão ideológica se apresenta quando os autores dos PCN apontam 

no documento uma posição indefinida e confusa. Talvez seja por isso que Oliveira (1999, p. 

64) chega a questionar a quem estão servindo. Pois, ao concluir sua análise, menciona: “uns 

fazem da ciência instrumento de ascensão social e envolvimento político, outros procuram 

colocar o conhecimento científico a serviço da transformação e da justiça social”.   

No que tange a questão histórica, o autor faz a crítica aos PCN por apresentarem a 

geografia moderna como se fizesse parte da geografia tradicional, ultrapassada. Na realidade, 

a história do pensamento geográfico foi sempre marcada pelo surgimento de uma corrente que 

se contrapunha a outra, substituindo-a.  

No entanto, a geografia dita moderna, ainda em vigor, destaca-se pela ascensão, na 

década de 1970, de duas correntes: a Geografia Crítica e a Humanista. 

Na perspectiva teórica, os autores do texto não conseguiram demonstrar de forma clara 

e objetiva os conceitos (espaço, território, região, paisagem e lugar) que a geografia deve 

trabalhar. É comum encontrar os conceitos sendo tratados ora de uma forma, ora de outra e 

até como sinônimos. 

 
Os conceitos enumerados são produtos históricos de correntes diferentes de 

pensamento e foram sendo propostos com base em uma identidade 
epistemológica. Assim foi que o positivismo clássico formulou o conceito de 

paisagem geográfica para dar conta das características gerais formadoras de 

grandes extensões da natureza terrestre. [...]. Também é o caso do conceito 

de região que se tornou central na escola historicista na geografia. Já que 
negando as possibilidades de elaborar leis gerais, como faziam os 

positivistas, trataram de encontrar as particularidades únicas que formavam 

diferentes partes do ecúmeno. Os conceitos de espaço, território e lugar 
ganharam dimensões conceituais importantes na geografia com influência do 

pensamento dialético. 

Dessa forma, buscar a articulação entre esses conceitos é tentar buscar uma 
geografia que não é produzida em nenhum lugar do mundo. (OLIVEIRA, 

1999, p. 61). 

    

Resumindo, os conceitos a serem trabalhados no ensino de Geografia surgiram em 

períodos diferentes e em correntes do pensamento geográfico distintas. Por isso, o referido 

autor confirma a necessidade de uma revisão profunda dos PCN. 

Quanto à concepção pedagógica, Oliveira (1999) revela que está implícito nos PCN a 

adoção de uma visão conteudista e individualista. Trata-se de uma visão centrada no ensino 

                                                
9 Pontuschka (1999) indica que a geopolítica está praticamente ausente nas discussões e propostas dos PCN. 

Pesquisar e estudar as guerras permite a compreensão da construção e reconstrução do espaço geográfico. 
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dos conteúdos atuais e modernos, desprovidos de uma concepção formadora que permita a 

construção da autonomia do aluno.  

 

Quando os PCNs são genéricos e somente apontam para diretrizes, tal como 

ocorre com o ensino fundamental de 1ª a 4ª série ou, principalmente com o 

ensino médio, eles não são nocivos e até podem contribuir para a reflexão 
dos professores e educadores. Mas quando são detalhistas e valorizam o 

conteúdo curricular, tal como ocorre com aqueles do ensino fundamental de 

5ª a 8ª série (é claro que estamos nos referindo à disciplina geografia, para a 
qual os PCNs desse nível de ensino explicitam até a matéria específica para 

cada série e semestre!), eles na realidade mais atrapalham do que ajudam e 

constituem um estorvo para os professores que procuram levar em conta a 

realidade de seus alunos.  (VESENTINI, 2004, p. 239). 

 

A indicação de conteúdos nos PCN do 4º ciclo do Ensino Fundamental II perpetua a 

mesma lógica dos livros didáticos, servindo para o professor como guia para organizar o 

plano de curso anual da disciplina na escola. 

Ademais, o documento não traz uma discussão sobre a necessidade do ensino da 

disciplina de Geografia estar vinculado a uma tendência pedagógica. 

 

A ausência de uma concepção explícita revela também o desdém com que a 
educação foi tratada. Os autores ignoraram a necessidade premente de 

mostrar uma concepção pedagógica. 

Assim o texto se desenvolve sem que o desenvolvimento psicossocial e 
histórico da criança fosse levado em consideração. Trata-se de um 

desrespeito ao aluno e ao professor, e um desconhecimento da história da 

educação. (OLIVEIRA, 1999, p. 63). 

 

Por isso, Straforini (2004) acrescenta que há no ensino da Geografia um desencontro 

do entendimento do período atual com o método da Geografia e da Educação, ou seja, a 

Geografia Crítica
10

 ainda permanece no ensino da disciplina, porém constata, 

 

Da mesma forma que os conteúdos chegavam aos professores de maneira 
pronta e acabada na Geografia Escolar Tradicional, os conteúdos sob a luz 

da Geografia Crítica também assumiam o mesmo papel junto aos 

professores, ou seja, de essencialmente dinâmicos, na prática continuavam 

estáticos. (STRAFORINI, 2004, p. 49-50).   
 

Partindo dessa reflexão, o professor assume o ensino da Geografia Crítica mais numa 

perspectiva pedagógica ainda tradicional. Desse modo, consciente ou inconsciente, ele utiliza 

concepções teórico-metodológica e pedagógica incompatíveis para conduzir a sua prática. 

                                                
10 Corrente de pensamento geográfico predominante na Geografia escolar brasileira cujos aspectos serão 

detalhados no capítulo 5.  
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Isso quer dizer que há casos em que o professor não sabe como definir seu referencial teórico. 

Portanto, a presente investigação concorda com o autor supracitado quando destaca a 

importância do casamento entre a Geografia Crítica e o Construtivismo
11

. Neste caso, Moraes 

(2010, p. 120-121) reforça a ideia ao argumentar que, 

 

A falta de uma discussão teórica que tente unificar o debate da renovação 
geográfica com o da pedagogia e da filosofia da educação, acaba acarretando 

outros problemas. Um que emerge com destaque, não tanto no descompasso 

entre a discussão universitária e o ensino básico, mas exatamente na 
tentativa de superação, é o de buscar uma aplicação direta dos temas de 

vanguarda de tal discussão naquele universo. Isto é, tentar um implante 

direto das teorias de ponta da geografia renovada na prática de ensino de 1º e 

2º graus
12

.      
 

Dessa forma, o Construtivismo como principal aspecto pedagógico a ser incorporado 

ao ensino de Geografia está expresso também nos PCN como anuncia Cavalcanti (2012, p. 40 

– 41): 

 
O construtivismo é tomado aqui em sentido bem amplo, já que não há, nas 

indicações para o ensino de geografia, uma concepção única dessa proposta. 

É notório, todavia, o entendimento de se considerar o ensino como um 
processo de construção de conhecimentos e o aluno como sujeito ativo desse 

processo e, em consequência, a ênfase em atividades de ensino que permitam 

a construção de conhecimentos como resultado da interação do aluno com os 

objetos de conhecimento.  
 

Vale salientar que as orientações metodológicas dos PCN de Geografia apontam 

características gerais do Construtivismo a serem inseridos no ensino da disciplina, mas sem 

indicar propriamente o tipo mais adequado. Dessa forma, entende-se que qualquer segmento 

desta teoria possibilitaria o processo de ensino e aprendizagem.  

Contudo, nesta pesquisa o Construtivismo está fundamentado na teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Fato que contribuirá para relacionar o ensino de 

Geografia à possibilidade de aprendizagem do aluno de acordo com seu nível de 

desenvolvimento cognitivo, uma vez que, desde o nascimento da criança, ela constrói 

infinitamente seus esquemas em busca de uma melhor adaptação ao meio
13

.   

                                                
11 Que é construtivismo? Basicamente se pode dizer que é a idéia que sustenta que o indivíduo – tanto nos 

aspectos cognitivos e sociais do comportamento como nos afetivos – não é um mero produto do ambiente nem 

um simples resultado de suas disposições internas, mas, sim, uma construção própria que vai se produzindo, dia 

a dia, como resultado da interação entre esses dois fatores. Em consequência, segundo a posição construtivista, o 

conhecimento não é uma cópia da realidade, mas, sim, uma construção do ser humano. Com que instrumentos a 

pessoa realiza tal construção? Fundamentalmente com os esquemas que já possui, isto é, com o que já construiu 

em sua relação com o meio que a rodeia. (CARRETERO, 1997, p. 10). 
12 Correspondem, respectivamente as atuais modalidades de ensino: Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  
13 O Construtivismo de Piaget será discutido no referencial teórico desta pesquisa. 
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Tudo isso tem refletido na produção do livro didático. Por um lado é possível 

assegurar que em alguns casos há coerência entre o referencial teórico-metodológico e o 

conteúdo. Geralmente, o material didático do 6º ano traz os conceitos de lugar e paisagem 

relacionados a visão de Geografia Humanista, fundamentada na fenomenologia e o do 9º ano 

baseia-se na Geografia Crítica que tem influência marxista. Por outro lado, pode ser 

encontrado no mesmo livro, mais de uma proposta teórico-metodológica, percebida pela 

utilização incoerente de conceitos geográficos, da proposta de uma Pedagogia Progressista 

com exercícios da Pedagogia Tradicional que não incentivam a criatividade do aluno e sim a 

repetição, especialmente o uso textos e ilustrações que retratam verdades absolutas e 

preconceituosas
14

. 

Destarte, alguns geógrafos como Spósito (1999) e Castrogiovanni e Goulart (1998) são 

unânimes ao assegurar que o livro didático é o principal instrumento, senão o único utilizado 

no cotidiano da sala de aula, quando na realidade deveria ser apenas um dos recursos. 

 

O que se coloca sobre o livro didático de geografia pode ser entendido, com 
certeza, aos livros de outras áreas: o livro didático mantém-se como recurso 

mais presente em sala de aula, quando não a própria aula, a voz principal no 

ensino. Admitido como informação científica e segura, o livro didático 

transforma-se, para muitos professores, na principal fonte de atualização e 
consulta. (SCHÄFFER, 1998, p. 136).  

 

Desse modo, a maioria dos sistemas escolares enfatiza mais o ensino dos conteúdos, 

ou seja, “um ensino que se quisesse seguir os ritmos do aluno não poderia se encerrar em uma 

estrita progressão de capítulo em capítulo”, segundo Chevallard (1991, p.71). Essa maneira de 

ensinar não favorece a aprendizagem e como diz Hoffmann (2009) nem a capacidade do 

professor ser protagonista das tarefas desenvolvidas junto aos estudantes, pois não é autor de 

suas aulas, não decide os assuntos, a sequência dos temas e nem o significado das atividades.  

No entanto, é preciso considerar o tempo de trabalho do professor, a quantidade de 

turmas, os diferentes planos de aula elaborados para diferentes séries e seus respectivos 

conteúdos a serem ministrados. Talvez, o livro didático, no caso da escola pública, ainda seja 

o único livro que o aluno possui para manusear e ler. No entanto, esse recurso não pode ser o 

único ser utilizado no ensino de Geografia. Brooks (1997, p. 20) menciona que: 

                                                
14

 Constatado pela pesquisadora quando ensinou em escolas públicas de Fortaleza e como bolsista da 

CAPES/PROPAG no curso de doutorado, pois durante um ano e meio, acompanhou as turmas do 6º semestre da 

disciplina de Geografia e Ensino II do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Ceará, 

onde uma das principais atividades era a avaliação do livro didático de geografia. Isso resultou no trabalho 

“Currículo e Ensino de Geografia: a avaliação do livro didático”, orientado pela Profª. Dra. Maria Edivani Silva 

Barbosa e apresentado na referida universidade, em 2013, no V Encontro de Docência no Ensino Superior. 
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Frequentemente, a informação que os professores transmitem para os 

estudantes é diretamente alinhada com a informação oferecida pelos livros-

texto, oferecendo aos estudantes apenas uma visão de assuntos complexos, 
um conjunto de verdades. 

 

Porém não está isento de erros que devem ser observados e corrigidos pelos 

professores. Além disso, é necessário o uso de outras práticas que favoreçam a construção do 

conhecimento e a aprendizagem do aluno.  

No caso dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza, eles não 

são obrigados a cumprir todo o planejamento curricular proposto para o ano letivo escolar. 

Não há uma fiscalização, cada professor elabora seu planejamento de maneira independente 

na escola, ou seja, a sua prática é individual. Isso torna o plano de curso bastante flexível.  

Desse modo, o professor tem certa autonomia para ministrar suas aulas e prefere 

ensinar menos conteúdos considerando que não adianta “encher” os alunos de informações 

que não conseguem assimilar. Esta prática revela a vantagem ao assumir uma perspectiva 

Construtivista:  

 

Portanto, se quisermos ser coerentes com as propostas construtivistas da 

mudança conceitual, deveríamos reduzir significativamente os conteúdos das 

diversas áreas, tal como estão formulados, atualmente, no Programa 
Curricular Básico -, sobretudo, na Educação Secundária -, ou, simplesmente, 

o professor não terá tempo suficiente para alcançar seus objetivos. 

Certamente, existe também a opção de manter, tal como temos exposto, que 
nem todas as aprendizagens que os alunos realizam na aula sejam 

significativas e requerem compreensão em profundidade. Mas, 

evidentemente, isso supõe, também, sustentar que os objetivos 
construtivistas não ocupem um lugar tão predominante no programa dos 

processos educativos. (CARRETERO, 1997, p. 96). 

 

Além disso, os professores não foram preparados para ministrar aulas na perspectiva 

construtivista como menciona Brooks (1997, p. 26): 

 

[...] se tornar um professor construtivista não é simples. Requer análise 

contínua de planejamento de currículo e metodologias instrucionais durante 
o processo de aprendizagem do professor, práticas reflexivas para as quais a 

maior parte dos professores não foi preparada. 

A maioria dos professores concorda com as pesquisas e metas da orientação 
construtivista: os professores querem que os alunos tenham responsabilidade 

pelo seu próprio aprendizado, sejam pensadores autônomos, desenvolvam 

aprendizagens integradas de conceitos, pesquisem – apresentem respostas – 

perguntas importantes. Alguns professores, não obstante, têm dificuldades 
em praticar metodologias construtivistas. O caminho para se tornar um 

professor construtivista medra através de nossas próprias lembranças de 

escola enquanto estudantes, nossa educação profissional, nossas crenças 
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profundamente arraigadas, nossos valores mais caros, e nossas versões 

particulares da verdade e visões para o futuro.  

 

Enfim, nas escolas públicas, permanecia a transposição didática clássica baseada no 

uso exclusivo do livro didático. Acredita-se que o professor desconsidera o apoio pedagógico 

deste recurso, ou seja, não se apropria das instruções gerais do livro, como a proposta 

Construtivista e a realização de uma avaliação diagnóstica e formativa. Atualmente, alguns 

materiais didáticos trazem essa discussão, mas talvez o professor desconheça ou não se 

aproprie desses instrumentos. Dessa forma, Perrenoud (1999) contribui ao constatar que a 

avaliação tradicional e a transposição didática conservadora
15

 impedem o desenvolvimento de 

pedagogias ativas e diferenciadas. Ou seja, uma pedagogia que atenda as individualidades, 

pois, 

 

A individualização do ensino poderia ser implementada na medida que 

oportunidades de vida social acompanhassem esta individualização, que 
consiste, além do respeito ao próprio ritmo da criança, no respeito a seu 

modo de agir, de pensar, de descobrir, de inventar, de criar. (MIZUKAMI, 

1986, p. 81).    

 

Portanto, os PCN de Geografia do Ensino Fundamental II apontam também caminhos 

para a avaliação do ensino e aprendizagem com a proposta avaliativa dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Percebe-se que outros fatores apresentados são empecilhos à implantação de inovações 

na avaliação do ensino e aprendizagem em Geografia, por isso seria injusto atribuir como 

única razão a valorização da nota.  

Esse modelo enfatiza a importância da nota, que reflete nos dados estatísticos de uma 

educação, a qual aparentemente está caminhando e desempenhando o seu papel de 

desenvolver o aumento do grau de instrução e formação dos estudantes, mas na realidade 

continua alimentando e contribuindo para formar um cenário que beneficia a política 

educacional no país. Por isso, Luckesi (2006) declara que o estabelecimento de ensino está 

centrado nos resultados das provas e exames, pois a aparência dos quadros estatísticos, por 

vezes esconde mais do que a nossa imaginação é capaz de atentar, ou seja, o próprio sistema 

de ensino está atento aos resultados gerais, atua objetivando a nota, pois apresentando bons 

                                                
15

 Do ponto de vista do professor, esse modo de transposição tem muitas vantagens, principalmente sobre o 

ângulo do planejamento e da correspondência entre o programa anual e o tempo de ensino disponível a cada 

semana. Com efeito, nada mais cômodo e tranqüilizador do que poder dividir o programa em pequenas unidades, 

de preferência independentes umas das outras, de modo que para cada uma delas possa-se prever o tempo [...] 

(Op. Cit., p. 71). 
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resultados estará muito bem, caso contrário será autuado. Neste contexto é necessário pensar 

sobre o tipo de avaliação que a escola deve contemplar para a melhoria da qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Diante disso, diminuir a distância entre o que a LDB nº 9.394/96 e os PCN 

estabelecem e a prática avaliativa vigente nas escolas públicas municipais de Fortaleza é um 

desafio, diante da lógica dos procedimentos classificatórios, que resumem em apontar os 

alunos que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem, sem que sejam 

acompanhados e orientados para se desenvolverem.  

Contudo Perrenoud (1999) aponta que a descrição da avaliação tradicional não 

convém no mesmo grau a todos os sistemas escolares. Alguns já romperam, ao menos 

parcialmente, com esse modo de avaliação para se voltar a uma avaliação mais descritiva, 

com critérios, formativa.   

Partindo dessa reflexão sobre os obstáculos à inserção de uma nova proposta avaliativa 

no ensino de Geografia, é necessário apresentar as perspectivas para um novo modelo de 

avaliação que seja adotado de modo mais consistente e sistemático na educação básica. Por 

isso, o próximo capítulo explica a origem das novas propostas avaliativas que fundamentam 

esta investigação. 
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3. PRINCIPAIS TEORIAS DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

“Os professores que me salvaram – e que 

fizeram de mim um professor – não eram 

formados para isso. Eles não se preocuparam 

com as origens da minha enfermidade escolar. 

Eles não perderam tempo em buscar as causas 

nem em me passar sermões. Eles eram adultos 

confrontados com adolescentes em perigo. 

Eles se disseram que havia urgência. Eles 

mergulharam. Perderam-me. Mergulharam de 

novo, dia após dia mais e mais... Acabaram me 

tirando de lá. E muitos outros, comigo. Eles 

literalmente nos resgataram. Nós lhes devemos 

a vida.” (Daniel Pennac) 

 

Para a compreensão sobre os estudos da avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem na Geografia escolar da educação básica, foi realizada uma breve exposição 

sobre a evolução da avaliação educacional considerando os principais teóricos da avaliação e 

a apresentação breve das características das teorias de cada um deles. No entanto, a teoria de 

Scriven será enfatizada por ser a corrente da avaliação educacional que influencia os 

estudiosos da avaliação do ensino e aprendizagem, cujas ideias são utilizadas nas pesquisas 

em diversas áreas do conhecimento escolar no Brasil.  

 

3.1 Os teóricos da avaliação educacional e suas contribuições  

 

Desde a Antiguidade já se recorria aos procedimentos avaliativos, porém sua 

sistematização se dá com Ralph Tyler e, em seguida, outros teóricos como Cronbach, 

Stufflebeam, Stake e Scriven irão contribuir para a elaboração da avaliação na perspectiva de 

uma análise científica.  

Segundo Escudero (2003), os relatos precedentes ao processo avaliativo ocorriam 

desde a Antiguidade até o início do século XX: a Antiguidade anuncia alguns exemplos que 

revelam o uso de procedimentos instrutivos, sem uma teoria explícita de avaliação para 

valorizar, sobretudo diferenciar e selecionar. A esse exemplo, é possível ciar: a seleção de 
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funcionários na China Imperial, passagens da Bíblia, exames de professores gregos e 

romanos. Porém, o mais significativo foi o Tetrabiblos que se atribui a Ptolomeu e também 

Cícero e Santo Agostinho, que introduziram em seus escritos concepções e planejamentos 

avaliativos.  

Na Idade Média, as provas eram realizadas na forma de comunicações orais 

apresentadas em tribunais nos meios universitários. Ou seja, o ritual das provas e exames era 

uma ocasião solene, seja pela constituição da banca examinadora ou comunicação pública dos 

resultados. 

No século XIX, se estabelecem os sistemas nacionais de educação e, em 1845, Horace 

Mann, nos EUA, começou a utilizar as primeiras técnicas avaliativas: o teste escrito que se 

estende às escolas de Boston baseado em instrumentos pouco confiáveis, sem enfoque teórico. 

Contudo, no final desse século, J. M. Rice apresenta a primeira investigação avaliativa em 

educação por meio de uma análise comparativa, em escolas americanas, sobre o valor da 

instrução em ortografia utilizando como critério as pontuações obtidas nos testes. 

No início do século XX, foi o período em que as Ciências Humanas assumem o 

Positivismo das Ciências Físico-Naturais, promovendo o rigor científico e a objetividade na 

medida da conduta humana e aderindo às provas escritas como meio de combater a 

subjetividade das provas orais. Este momento marca o surgimento dos testes psicométricos, 

caracterizados pela medição de avaliação que estabelecia diferenças individuais e determinava 

a posição do sujeito de um grupo.  

Esses tipos de testes psicológicos tiveram influência com os trabalhos de Thorndike e 

Alfred Binet, na França. Mais tarde, revisado e reformulado por Terman como testes de 

capacidade cognitiva, passando a denominar-se Stanford-Binet. Porém, somente nas décadas 

de 1920 e 1930, os procedimentos de medida da inteligência são padronizados e utilizados 

com grandes quantidades de estudantes. Tal prática esteve vigente em paralelo ao 

aperfeiçoamento dos testes psicológicos com o desenvolvimento de métodos estatísticos e 

análise fatorial. Contudo, decresceu a partir dos anos 40, quando começaram os movimentos 

hipercríticos aos testes.  

Para Lima (2010), a avaliação educacional, antes de atingir o status de atividade 

científica no século XX, passou por uma longa fase sob a hegemonia da “pantometria
16

” e dos 

                                                
16 “Pantometria são formas rudimentares de medida”. Como ainda não havia padrão metro, as coisas eram 

medidas com as mãos, pés, passos, pedaços de pau, grãos de trigo e outros objetos. (Id. p.85). 
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exames confundida com as medidas, passando também pela fase intermediária liderada pela 

Psicometria e Docimologia
17

. 

Apesar da existência desses procedimentos avaliativos, é com Ralph Tyler que a 

sistematização da avaliação educativa é realizada, adquirindo uma conotação científica. Por 

este motivo, ele é considerado o pai da avaliação. O ponto central da sua análise sobre a 

avaliação são os objetivos pré-estabelecidos, fundamentados na perspectiva de mudança dos 

padrões de comportamento dos alunos, como revela Vianna (2000, p. 50): 

 

O modelo de Tyler (1942) é bastante simples e parte do princípio de que 

educar consistiria em gerar e/ou mudar padrões de comportamento, devendo, 

em conseqüência o currículo ser construído com base na especificação de 
habilidades desejáveis expressas em objetivos a serem alcançados. 

   

A influência da teoria da avaliação de Tyler ocorreu inclusive no Brasil por intermédio 

de Bloom, mas Luckesi (2006) também assegura a forte influência no País da Pedagogia 

Jesuítica, de Comênio
18

 e Burguesa, cujas características são apresentadas respectivamente: 

ritual de provas e exames, ocasião solene, seja pela constituição da banca examinadora ou 

comunicação pública dos resultados; o aluno não se prepara para o exame se não for “pra 

valer”, defende o uso do medo para chamar atenção dos alunos e da avaliação como fetiche, 

necessidade criada pelo ser humano. 

No caso de Cronbach, seu artigo Course improvement through evaluation (1963) 

influenciou os trabalhos publicados por Stake e Scriven, em 1967. Nesse sentido, Vianna 

(2000) revela que a discussão do artigo concentra quatro aspectos: a associação entre a 

avaliação e o processo de tomada de decisão, os diferentes papéis da avaliação educacional, o 

desempenho do estudante como critério de avaliação de cursos e as técnicas de medida à 

disposição do avaliador educacional. 

Além disso, Escudero (2003) acrescenta o conceito, a metodologia e as técnicas 

referidas no artigo ao  afirmar que Cronbach associa o conceito de avaliação a tomada de 

três tipos de decisões: aperfeiçoamento do programa e das instruções (determinar se os 

                                                
17 A Psicometria trata do desenvolvimento e da aplicação de técnicas de mensuração e quantificação dos 
fenômenos psicológicos com o suporte da Estatística e da Matemática. As mediações se fazem mediante a 

atribuição de valores numéricos aos comportamentos de maneira que as diferenças de comportamento sejam 

representadas por variações nesses valores numéricos. A aplicação de testes psicométricos nas ciências da 

Educação favoreceu o advento de outra fase da Avaliação Educacional que passa a acatar, em 1890, a 

classificação dos educandos por uma escala de valores ou notas. (Ibid. p. 91). 

De Landshere (1976) declara que a Docimologia (do grego dokimé, que quer dizer nota) é o ramo disciplinar do 

estudo sistemático dos exames em particular do sistema de atribuição de notas e dos comportamentos dos 

examinadores e examinados.     
18 Tema discutido no capítulo 5. 
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métodos de ensino e o material instrucional utilizados num programa são eficientes), 

identificar as necessidades dos alunos e regulação de natureza administrativa sobre a 

qualidade do sistema, professores, organização e outros. 

No que se refere à metodologia, o teórico propõe que a avaliação deve incluir: estudos 

do processo, ou seja, estudos feitos em sala de aula; observar nos alunos as medidas de 

rendimento e atitudes e caminho posterior seguido pelos alunos que participaram do 

programa. 

Por fim, as técnicas de avaliação não podem limitar-se aos testes de rendimento, pois 

os questionários, as entrevistas, a observação sistemática e não sistemática ocupam um lugar 

importante na avaliação. 

Vale ressaltar o modelo de avaliação educacional estruturado por Stufflebeam, Guba, 

Lincoln, Hammond, Provus e outros. Pois, é resultante da experiência que tiveram na década 

de 1960 quando enfrentaram a tarefa de avaliar o sistema público de ensino elementar e 

secundário das escolas do distrito de Columbia, Ohio, nos EUA. 

O modelo de avaliação de Stufflebeam e de seus companheiros ficou conhecido pelo 

anagrama CIPP (contexto, insumo, processo e produto), que gira em torno da tomada de 

decisão em diversos momentos: planejamento de decisões, estruturação de decisões, 

implementação de decisões e reciclagem de decisões.  

Segundo Vianna (2000), para cada uma dessas decisões existe um tipo de avaliação, 

como é possível observar respectivamente: avaliação de contexto é o tipo mais usado em 

avaliação cujo objetivo é estabelecer necessidades, especificar população ou amostra de 

indivíduos a considerar e estabelecer os objetivos que devem concretizar as necessidades. É 

um tipo de avaliação que serve para o planejamento de decisões (determina objetivos) e 

contribui para as decisões relacionadas ao meio, possibilita, ainda, analisar o inter-

relacionamento das várias partes do programa.  

A avaliação de insumos estabelece como usar os recursos para alcançar os objetivos 

definidos pelo programa. O seu produto final é o planejamento de procedimentos alternativos 

ou estratégias, considerando o potencial de custos-benefícios. É o tipo de avaliação que 

objetiva a estruturação de decisões, resultando na especificação de materiais, procedimentos, 

cronograma de realização, condições materiais, pessoal, orçamento, ou seja, oferece todos os 

elementos necessários à concretização dos objetivos. 

A avaliação de processo é destinada a implementação de decisões, realimenta, 

periódica e continuamente, os responsáveis pelo programa em todas as fases do 

desenvolvimento dos projetos desde o seu início. Sua finalidade é garantir o prosseguimento 
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do trabalho por meio da identificação de deficiências e correção de seus problemas. É o tipo 

de avaliação ligada às decisões executadas (examina e reformula os procedimentos, se for o 

caso).   

E, por fim, a avaliação do produto mede e interpreta os resultados obtidos em certos 

momentos pré-definidos do programa e ao seu término. É uma avaliação destinada a servir a 

reciclagem de decisões. Resumindo, esse tipo de avaliação determina as discrepâncias entre o 

pretendido e o real e analisa os fatores determinantes dessa diferença.  

A importância da decisão está ligada ao significado da mudança que se pretende 

introduzir. Alguns tipos de decisões exigem avaliações de maior complexidade e realizadas 

dentro do maior rigor; deste jeito, seus custos, são elevados; outras, porém, que têm menor 

impacto, não demandam a realização de avaliações com grande detalhamento.  

Quanto ao Stake, Vianna (2000) apresenta sua proposta por meio do modelo 

countenance, a avaliação responsiva e a metodologia do estudo de caso. 

O modelo de avaliação de Stake objetiva apresentar os elementos necessários para o 

desenvolvimento de um plano de avaliação, especialmente em programas educacionais. 

Dentre suas ideias, aponta um lado formal que depende de outros elementos, inclusive de 

comparações controladas e do uso de testes padronizados e um lado informal que depende das 

observações casuais, normas intuitivas e julgamento subjetivo.  

Esses dados levantados pelo avaliador devem ser agrupados em três conjuntos de 

informações: antecedentes – condições existentes antes do ensino e da aprendizagem; 

interações – diversas interações professor e aluno, aluno e aluno, pais e coordenadores e 

resultados – conhecimentos, habilidades e atitudes dos estudantes como consequência da 

experiência educacional. Esses três conjuntos apresentados são elementos que participam da 

descrição e do julgamento. Stake (1967) mostra, no seu modelo, que os julgamentos podem 

ser classificados como padrões gerais de qualidade ou julgamentos específicos de um dado 

programa.   

Para realizar uma avaliação responsiva, é necessário que haja perfeita interação entre a 

instituição interessada no trabalho, através de sua diretoria, equipes técnicas, corpo docente e 

avaliador. Essa avaliação não pretende bloquear as atividades do programa, mas se necessário, 

pode desdobrar o programa com vistas para futuras alterações. O início dessa avaliação está 

centrado no aprofundamento do conhecimento de todos os elementos da cultura institucional e 

dos posicionamentos em relação ao que deva ser ou não objeto da avaliação. Esse momento é 

o mais apropriado para esclarecimento de dúvidas. 
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Deve ser estabelecida uma cronologia de atividades e do envolvimento do avaliador, 

assim como a duração do projeto. Acrescenta-se a isso, uma fase fundamental que é a das 

entrevistas envolvendo todos os participantes do programa. Além do mais, toda uma 

programação de observações, por pessoas devidamente qualificadas, deve ser planejada para 

ser realizada na sala de aula. 

O estudo de caso, como uma forma de pesquisa, é definido por seu interesse em casos 

individuais e não pelo método de pesquisa utilizado. É importante declarar que alguns estudos 

de caso são qualitativos e outros não se revestem dessa característica. 

Existem diferentes estudos de caso, Stake (1967) apresenta três categorias úteis do 

ponto de vista didático, mas nem sempre se ajustam à realidade dos interesses do avaliador, 

são eles: estudo de caso intrínseco – visa obter melhor compreensão de um caso particular; 

estudo de caso instrumental – visa possibilitar uma melhor compreensão de um aspecto 

controverso ou aprimorar uma teoria e o estudo de caso coletivo – estudo instrumental, que se 

amplia para vários casos, estuda certo número de casos para pesquisar fenômenos, populações 

ou condições gerais. 

A maioria dos estudos de caso procura dar ênfase às descrições e às interpretações 

personalistas, qualquer que seja a sua orientação – naturalista, etnográfica ou outra qualquer.  

Em seguida, será apresentada a teoria da avaliação de Scriven e sua contribuição para 

o estudo da avaliação do ensino e aprendizagem.   

 

3.2 A teoria da avaliação de Scriven  

 

Scriven (1981), um filósofo da ciência que muito tem contribuído para o 

desenvolvimento da teoria de avaliação, a concebe como uma atividade metodológica que 

consiste na coleta e na combinação de dados relativos ao desempenho usando um conjunto 

ponderado de escalas de critérios que levem a classificações comparativas ou numéricas e na 

justificativa dos instrumentos de coleta de dados; das ponderações e da seleção dos critérios. 

No entanto, a sua principal concepção de avaliação é a apreciação de valor.  

Partindo dessa definição, a avaliação apresenta propósitos variados, pois,  

 

Podem “fazer parte das atividades de formação do professor, do processo de 
elaboração do currículo, de uma experiência de campo relacionada com o 

aperfeiçoamento da teoria da aprendizagem, de uma investigação prévia para 

chegar a uma decisão sobre a aquisição ou a rejeição de materiais...” e assim 
por diante. (SCRIVEN, 1981, p.104). 
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Desse modo, a teoria de Scriven aponta três grandes contribuições voltadas para a 

avaliação de programas, produtos e programas educacionais: o conceito de avaliação 

formativo-somativa; a avaliação sem referência a objetivos e o Modelo de Comparação de 

Etapas – MCE (Pathway Comparison Model).  

As avaliações formativa e somativa surgiram com Scriven por meio da avaliação do 

currículo, ou seja, o referido teórico exerceu papel importante no desenvolvimento da teoria 

da avaliação ao assinalar essas duas funções distintas que influenciaram não somente a 

avaliação de produtos e programas, mas também a concepção de avaliação do ensino e 

aprendizagem. Partindo dessa perspectiva, é possível compreender os pontos que colocam 

esses dois tipos de avaliação como elementos a serem analisados na escola:  

 

B) [...] Propõe ao termo da avaliação formativa para qualificar aquele 

processo de avaliação ao serviço de um programa em desenvolvimento, com 
objetivo de melhorá-lo e o termo da avaliação somativa para verificar a 

eficácia do programa e tomar decisões sobre sua continuidade. C) [...] 

Ressalta a necessidade de que a avaliação deve incluir tanto a avaliação dos 

próprios objetivos como determinar o grau em que estes foram alcançados 
(Scriven, 1973 y 1974). E) [...] Scriven considera que a avaliação como 

oposta a mera descrição implica emitir um juízo sobre a superioridade ou 

inferioridade do que se avalia com respeito aos seus concorrentes ou 
alternativas. (ESCUDERO, 2003, p. 8). 

 

Nesta perspectiva, Vianna (2000, p. 86) reforça a definição dessas duas principais 

funções da avaliação: 

 

[...] Scriven mostrou ainda, que, ao longo de um projeto de avaliação 
formativa deve ser uma constante, a fim de que os responsáveis possam, 

usando as informações, realizar as modificações que se fizerem necessárias.  

A avaliação somativa, conduzida ao final de um programa de avaliação, 
possibilita, ao seu futuro usuário, elementos para julgar a sua importância, o 

seu valor, o seu mérito. A avaliação de um currículo, por exemplo, pode ser 

usada para determinar a eficácia desses currículos, a partir da análise dos 
dados de uma amostra de escolas, professores e estudantes. A conclusão é a 

de que a avaliação somativa torna-se indispensável para os usuários em 

potencial de qualquer currículo, programa ou material.    

 

Nesse sentido, deve ser dada atenção especial a essas duas modalidades de avaliação, 

pois elas se complementam. Porém, geralmente, os avaliadores valorizam mais a avaliação 

somativa porque está relacionada a possibilidade de continuar o programa, encerrá-lo ou 

adaptá-lo. 

Em contrapartida, a avaliação formativa contribui mais intensamente porque ocorre ao 

longo de todo o desenvolvimento de programa, projetos ou programas educacionais, assim 
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como no processo de avaliação do ensino e aprendizagem com vistas a proporcionar 

informações úteis para que os responsáveis possam promover o aprimoramento do que está 

sendo objeto de implementação. Também deve ser uma constante, a fim de que os 

responsáveis possam, usando as informações, realizar as modificações que se fizerem 

necessárias. Vianna (2000, p. 98) declara: 

 
Cronbach na sua longa discussão sobre planejamento e análise de programas 

(1986) considera que a avaliação formativa tem um impacto e, desse modo, é 
mais significativa do que a somativa, com o que concordamos. Ainda que a 

avaliação de um programa possa ser considerada fluida, digamos por ser a 

avaliação de algo em progresso, a sua contribuição do ponto de vista 

educacional é bem maior do que a avaliação de um produto acabado, quando 
alterações não mais podem ser introduzidas. O mesmo raciocínio aplica-se à 

avaliação do rendimento escolar, com o objetivo de informar o professor e o 

aluno sobre o processo de ensino/aprendizagem. Assim, na linha de 
Cronbach, gostaríamos de reiterar que a avaliação formativa possui uma 

maior carga de contribuição para a melhoria da aprendizagem do que os 

resultados de instrumentos de medida aplicados ao término de um curso ou 

até mesmo de uma simples unidade programática. Isso, entretanto, não 
significa que se deva ignorar a avaliação somativa, que não deixa de ser 

imperiosa em diferentes situações.   

 

Um bom exemplo disso é a avaliação na escola que deveria propor a ideia de avaliar 

para obter informações por meio da observação, interpretação, intervenção e criação de 

estratégias de ensino e avaliações durante o processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, 

poderiam alcançar as individualidades dos estudantes, principalmente daqueles alunos com 

resultados negativos e não apenas atribuir uma nota como acontece no cotidiano escolar. 

Enquanto a nota não perde sua importância, porém não pode ser determinante. Logo, as 

funções formativa e somativa se complementam. 

Entretanto, Vianna (2000, p. 98) informa que, “apesar da importância da avaliação 

formativa e somativa, não existe, na realidade, definido pelos teóricos, um conjunto de regras 

de procedimento
19

 para a sua concretização”. 

Por este motivo, Vianna (2000) constata que a avaliação de Scriven desempenha 

muitos papéis, mas possui um único objetivo: determinar o valor ou mérito do que está sendo 

avaliado. A diferença entre goals (objetivos) – dar uma resposta satisfatória aos problemas e 

roles (papéis) – maneira como as respostas são usadas, foi uma das contribuições do teórico 

para o desenvolvimento de uma futura teoria da avaliação.  Ao diferenciar os papéis formativo 

                                                
19  Vianna (2000) destaca os posicionamentos contrários em duas obras: BLOOM, B. S.; HASTINGS, J. J. e 

MADAUS, G. F. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw-

Hill Book Co., 1971. HAMILTON, D. et al. Beyond the Numbers Game: a reader in educational evaluation. 

London: MacMillan education, 1978.   
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e somativo da avaliação, Scriven estava apresentando dois conceitos que iriam influenciar 

enormemente o futuro e a prática da avaliação. 

Worthen e Sanders (1987) destacam as dimensões da avaliação formativo-somativa 

podendo ser: formativa interna; somativa interna; formativa externa e somativa externa. Essas 

avaliações são conduzidas pelo avaliador interno e externo. O primeiro conduz a avaliação 

formativa e somativa interna, geralmente conhece o programa, mas tem pouca objetividade e 

credibilidade. Enquanto o segundo conduz a avaliação formativa externa e somativa externa. 

A sua falta de familiaridade com o programa e seu contexto faz com que o avaliador não 

perceba os aspectos negativos do programa. 

Soma-se a isso, mais dois tipos de avaliação, também criadas por Scriven, que 

contribuem para a avaliação formativo-somativa: 

 

Scriven também fez a distinção entre a avaliação intrínseca e a avaliação de 

benefícios. A avaliação intrínseca aprecia as qualidades de um instrumento 

de ensino, independentemente de seus efeitos, estimando fatores tais como: 
conteúdo, objetivos, processos de conferir graus, material usado e atitude do 

professor. A avaliação de benefícios não se preocupa com a natureza do 

instrumento de ensino, mas, sobretudo, com seus efeitos sobre os estudantes. 

Scriven assinala a importância da avaliação intrínseca, mas enfatiza que se 
deve também determinar e julgar os efeitos dos instrumentos de ensino. 

Explica que esses dados podem ajudar nas funções formativa ou somativa. 

(SCRIVEN, 1981, p. 106). 

 

No que se refere à avaliação sem referência a objetivos, Scriven (1981) demonstrou a 

possibilidade de realizar uma avaliação independente dos objetivos. Pois, ele revelou que o 

uso dessa estratégia é mais objetivo e permite a apreensão de raras informações que a 

avaliação com referência a objetivos não permite obtê-las, contudo defende:  

 
[...] o conceito de avaliação sem referência a objetivos, na qual o avaliador, 

intencionalmente, ignora os objetivos enunciados de um programa e busca 
todos os seus efeitos, independentemente de qualquer retórica relativa ao que 

o programa pretendia produzir. Nesse caso não há efeitos colaterais a serem 

examinados, já que os dados sobre todos os efeitos, seja qual for a finalidade 

do programa, são igualmente importantes. A vantagem atribuída à avaliação 
sem referência a objetivos é que o avaliador, que não se refere aos objetivos, 

pode descobrir efeitos importantes não previstos que o avaliador que se 

reporta aos objetivos não percebe devido a sua preocupação com os 
objetivos estabelecidos. [...] De modo geral, Scriven propõe a avaliação sem 

referência a objetivos como um poderoso complemento à avaliação com 

referência a objetivos. (SCRIVEN, 1981, p.106). 

  

Dessa forma, ele prevê a necessidade contínua da avaliação sem referência de 

objetivos, pois os dados serão úteis à avaliação com referência a objetivos. 
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Quanto ao Modelo de Comparação de Etapas – MCE, Scriven (1981, p. 107) apresenta 

uma lista de verificação com nove passos que os avaliadores deveriam seguir ao fazer a 

avaliação de programas:  

 
1. caracterização da natureza do programa a ser avaliado; 
2. esclarecimento sobre a natureza da conclusão a que se pretende chegar 

através da avaliação; 

3. estimativa das evidências de relações de causa e efeito entre as variáveis 
dependentes e independentes do programa; 

4.  verificação abrangente de todas as consequências do programa; 

5. determinação e estimativa dos critérios de valor e dos prepostos 

filosóficos relativos ao programa; 
6. estimativa de vários tipos de custos do programa; 

7. identificação e estimativa das alternativas concorrentes do programa; 

8. identificação dos elementos do programa e estimativa das necessidades 
capaz de determinar o impacto em potencial do programa; 

9. conclusão sobre o valor do programa.  

 

Esses passos correspondem as avaliações formativa e somativa. Para que o MCE seja 

implementado adequadamente, é necessário cumprir todas as etapas, porém a sequencia dos 

passos não é fixa. Ademais, podem ser retomados diversas vezes no decorrer da avaliação. 

Após os noves passos, ele indica o uso das informações adquiridas: 

 

O fundamento lógico do MCE é considerar a avaliação como sendo 

essencialmente um processo de redução de informações, que coleta e aprecia 
grande quantidade de dados e depois os sintetiza num julgamento global 

quanto ao valor. Ao descrever esse processo de redução dos dados, Scriven 

sugere que os seis primeiros passos caracterizam um programa ou produto e 

os últimos três passos comprovem sua validade. (SCRIVEN, 1981, p. 107).  
 

Além de distinguir as funções formativo-somativa no processo de avaliação, a 

avaliação sem referência a objetivos e o MCE, o teórico também focalizou a ideia de meta-

avaliação, avaliação de produtos e apresentou as responsabilidades e técnicas do avaliador. 

A primeira corresponde em empreender uma avaliação da avaliação. Segundo Vianna 

(2000), a meta-avaliação tem como um de seus objetivos identificar vieses de diferentes tipos 

que possam existir em uma avaliação, usando, para esse fim, diferentes metodologias para 

determinar seus efeitos sobre a avaliação. Pois nenhuma avaliação é definitiva por mais bem 

estruturada em termos de metodologias, pode apresentar deficiências.  

A segunda consiste na criação por Scriven de 13 critérios para a avaliação de 

programas educacionais e produtos: 
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1. Necessidade (justificativa): o levantamento do número de pessoas 

envolvidas, relevância social, possíveis efeitos multiplicadores; nível de 

custo. 
2. Mercado (difusão): planos de disseminação que assegurem um 

mercado, ele é marcado pelo tamanho e importância do mercado 

atingível. 

3. Desempenho – Verdadeiro Experimento de Campo: enfatiza a 
necessidade de dados de campo que se refiram aos usuários típicos que 

estão operando sem produtor ou assistência num tempo definido. 

4. Desempenho – Verdadeiro Consumidor: testes com todos os 
consumidores importantes – estudantes, professores, diretores, membros 

de conselhos distritais, estaduais, Congresso e contribuinte.  

5. Desempenho – Comparações Cruciais: dados comparativos sobre 

diferentes competidores, competidores existentes, competidores 
projetados, competidores criados, competidores hipotetizados. 

6. Desempenho – Longo Prazo: efeitos do produto em tempo 

estabelecido. 
7. Desempenho – Efeitos Colaterais: estudos sobre os resultados 

esperados após longo período de uso do produto.  

8. Desempenho – processo: observação do uso do produto para validar ou 
invalidar a descrição do produto, as alegações sobre os ganhos obtidos 

com o tratamento por meio do produto.  

9. Desempenho – Causação: experimento controlado para verificação dos 

efeitos e suas causas.  
10. Desempenho – Significância Estatística: uso provas estatísticas sobre a 

eficiência do produto. 

11. Desempenho – Significância Educacional: significância educacional, o 
avaliador analisa de ganhos de escores por cada item, faz um juízo 

independente, juízo de peritos, efeitos colaterais, efeitos a longo prazo e 

ganhos comparativos. 
12. Custos e Custo-Eficácia: analise dos diversos custos. 

13. Apoio Continuado – coleta de dados no mercado, aprimoramento e 

atualização do produto, treinamento dos usuários, procedimentos para 

redução de custos. Adaptado de SCRIVEN (1981) e VIANNA 

(2000). 

 

Apesar disso, dificilmente o resultado de uma avaliação atenderá a todos os requisitos 

apontados por Scriven como critérios para avaliar um programa, produto ou programa 

educacional. Para Vianna (2000) essas propostas seguem a lógica capitalista e foram criadas 

visando atender aos interesses da empresa privada no contexto norte-americano.  

Quanto a terceira, Scriven descreve algumas características sobre o papel do avaliador: 

- A principal responsabilidade do avaliador é a de admitir julgamentos, ou seja, o 

objetivo da avaliação é julgar. “Os avaliadores que não emitem julgamentos estão 

realmente falhando no cumprimento de suas maiores responsabilidades como 

avaliadores”. (SCRIVEN, 1981, p. 113); 

- Os avaliadores devem limitar-se a apresentar as informações a serem usadas por 

pessoas que trabalham nos programas de formulação de julgamentos independentes; 



71 

 

- Os avaliadores devem julgar os méritos das práticas educacionais que avaliam; 

- Os avaliadores devem emitir julgamentos tanto na avaliação formativa quanto na 

somativa. 

Essa proposição da teoria de Scriven influenciou as principais concepções dos 

estudiosos da avaliação, especialmente ao considerar a avaliação do ensino e aprendizagem 

como um juízo de valor. Vale ressaltar a prática avaliativa formativo-somativa, como é 

apontado por Vianna (2000, p. 97): 

 

As expressões avaliação formativa e avaliação somativa fazem parte do 

vocabulário dos professores, que muitas vezes ignoram (ou esquecem) que 

foi graças a Scriven (1967) que ambas surgiram no contexto da avaliação, 
inicialmente no caso da avaliação do currículo [...]. A sua divulgação 

somente ocorreu mais tarde, na década de 70, quando Benjamin Bloom e 

seus associados publicam a obra por muitos considerada como clássica – 

Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning 
(1971) – relacionada com o desempenho escolar, e por Cronbach (1982) com 

relação a atividades de diferentes programas sociais. 

 

As funções formativo-somativa da avaliação também fundamentam as ideias dos 

estudiosos que discutem sobre o do processo de avaliação do ensino e aprendizagem escolar, 

como: Perrenoud, Hadji, Hoffmann, Luckesi e outros. Por este motivo, as ideias desses 

autores compõem o referencial teórico desta pesquisa, presente no próximo capítulo.  
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4. AS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICA E FORMATIVA NÃO DISPENSAM A 

AVALIAÇÃO TRADICIONAL  

 

“Em todo o caso, o medo foi mesmo a grande 

ocupação da minha escolaridade: seu ferrolho. 

E a urgência do professor que me tornei foi de 

tratar o medo dos meus piores alunos para 

arrebentar esse ferrolho, para que o saber 

pudesse ter uma chance de passar.”                                                  

(Daniel Pennac)  

 

Acredita-se que a avaliação tradicional conhecida também como clássica ou normativa 

ainda é predominante na prática pedagógica dos professores de Geografia da maioria das 

escolas. Esse modelo, talvez, esteja impedindo a consolidação de uma nova maneira de 

avaliar, tema discutido na problemática desta pesquisa. Por isso, é necessário pensar uma 

nova maneira de avaliar, de modo que a avaliação tradicional não seja dominante, mas seja 

realizada em conjunto com as avaliações diagnóstica e formativa. O quadro abaixo apresenta 

as principais características que distinguem as avaliações formativa e tradicional, em seguida, 

será apontada a modalidade diagnóstica. 

 

Quadro 2 - Avaliação Formativa e avaliação Tradicional 

Avaliação Alternativa Avaliação Tradicional 

Formativa Somativa 

Avaliação compartilhada Avaliação individual 

Avaliação contínua Avaliação final 

Subjetividade reconhecida Objetividade como fim em si mesma 

Avaliação da aprendizagem Medida do rendimento escolar 

Atenção pontual a todo processo  

de ensino-aprendizagem 

Centrado no resultado ou alcance de 

objetivos  

Ensino dirigido a compreensão Ensino dirigido ao exame 

Coleta de informação por diferentes  

Meios 

O exame constitui a fonte de informação 

Explicitação dos critérios de avaliação Os critérios de avaliação costumam  

ser implícitos 

Avaliação integrada em tarefas de 

Aprendizagem 

Avaliação ocupa espaço e tempo à parte 

Avaliação segue princípios coletados 

no projeto educativo da escola 

Avaliação é exercida segundo o estilo de  

cada professor 

Flexibilidade  Programação 

Professor pesquisador Professor especialista em conhecimentos  
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Acadêmicos 

Orientada à prática Orientada pela programação 

ao exame 

Guiada pelos princípios curriculares Orientada aos resultados 

Eqüitativa Elitista 

Conhecimento interdisciplinar Centrado em cada disciplina isoladamente 

Responsabilidade e autonomia docente 

assumidas 

Prestação de contas, controle externo 

        Fonte: Adaptado de ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002.  

 

Apesar dessa distinção entre as modalidades avaliativas, Perrenoud (1999, p. 21) 

mostra que não há ruptura entre a avaliação tradicional e avaliação formativa, mas que existe 

uma parcela da avaliação formativa em qualquer pedagogia, mesmo frontal, mesmo 

tradicional.  

Para Perrenoud (1999, p. 69), “os conhecimentos, as competências não são afinal 

valorizadas a não ser que permitam levar as notas aceitáveis. Muitos alunos e pais julgam 

inútil procurar mais do que isso!” Por isso, a avaliação tradicional é considerada utilitarista, 

cria hierarquias de excelência, certifica aquisições e gera conflito. 

Utilitarista porque valoriza a nota, como já foi apontado na problemática. Desse modo, 

Luckesi (2006, p. 18) também corrobora com essa ideia, ao declarar que “durante o ano letivo 

as notas e médias vão sendo obtidas e manipuladas como se nada tivessem a ver com o 

percurso ativo do processo de aprendizagem. Assim, o que predomina é a nota, não importa 

como elas foram obtidas e nem por quais caminhos”. 

Essa valorização da nota no processo avaliativo cria hierarquias de excelência ao 

comparar os alunos e, em seguida, classifica-os em virtude de uma norma definida pelo 

professor que as regem considerando o êxito ou fracasso escolar. 

Ao certificar aquisições a terceiros, não assegura, ou melhor, fornece poucos detalhes 

dos saberes e competências e do nível de domínio atingido, porém um diploma garante que 

seu portador recebeu formação. Na escola, o professor que recebe o aluno da série ou ciclo 

anterior poderá trabalhar como de hábito, por acreditar que o aluno está apto para acompanhar 

as novas propostas de trabalho de sua turma. 

Somam-se a isso os conflitos entre professor e aluno, revelados por Luckesi (2006), ao 

mencionar que os professores manifestam a autoridade, ao utilizar os exames como 

instrumento de ameaça e tortura prévia dos alunos. Assim, promovem o castigo psicológico, 

no qual o medo é usado para amedrontar e gerar a submissão forçada dos educandos, que têm 

sua atenção centrada na promoção. 
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Esse modo de conduzir à prática pedagógica tem caráter disciplinador e gera sérias 

consequências porque expõe a fragilidade do aluno, o forte na lição é elogiado e o fraco 

ridicularizado, cria clima tenso na sala de aula, causa sofrimento por antecipação no aluno, 

desenvolve no aluno sentimento de culpa e de autopunição, mantem permanentemente o medo 

e a tensão e a atenção do aluno torna-se limitada. 

Na prática pedagógica tradicional, o professor transmite informações como verdades 

já prontas e o aluno deve aprender esse conjunto de conhecimentos selecionados, porém 

desempenha o papel de repetidor dessas verdades.  

 

[...] ser professor na linha tradicional é até mais fácil do que na nova 
perspectiva: a ele cabe saber a matéria; programar o que irá apresentar aos 

alunos; transmitir em aula o que está previsto (e escrito nos livros); e depois 

cobrar nas provas da mesma forma como ensinou. Nelas, quem demonstrou 
que aprendeu... aprovado, quem não... reprovado, e repete tudo. E a missão 

do professor... cumprida! (MORETTO, 2000, p. 111). 

 

Em contrapartida, nesse novo contexto de valorização da avaliação em detrimento das 

provas e exames, o professor tem a função de criar as condições mais favoráveis à 

aprendizagem do aluno.  

Pensar uma nova forma de avaliar é pensar uma nova maneira de ensinar. Isso não 

quer dizer que as práticas pedagógicas seguidas de uma avaliação tradicional não sejam 

aceitas. Para que isso aconteça, é preciso criar novas estratégias de ensino, como aponta 

Carretero (1997, p. 44): 

 

[...] é possível realizar um ensino expositivo que leve em conta as idéias 

prévias dos alunos e que, ao mesmo tempo, possa proporcionar-lhe 

instrumentos eficazes para a mudança conceitual. Por outro lado, é preciso 

levar em conta que a maioria dos conteúdos transmitidos no ensino 
secundário é de uma certa complexidade conceitual e, portanto, se 

defendemos um ensino que não tenha elementos expositivos teríamos de 

reduzir, em grande escala, os conteúdos escolares, levando em conta que os 
alunos levariam bastante tempo para descobrir, por si mesmos, as soluções 

dos problemas associados com seus conflitos cognitivos. 

 

Nesse contexto, é possível afirmar que a avaliação vai além da concessão de notas e 

averiguação dos conhecimentos dos alunos por meio de provas e exames. Para Luckesi 

(2006), a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, 

tendo em vista uma tomada de decisão. O juízo de valor significa pré-estabelecer critérios 

sobre o objeto a ser avaliado. Quanto mais próximo do ideal, será mais satisfatório e quanto 

mais distante, menos satisfatório como estágio de um processo de aprendizagem. As 
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manifestações relevantes da realidade estão relacionadas à escolha dos caracteres relevantes 

do objeto a ser avaliado e em seguida à tomada de decisão, que corresponde ao 

posicionamento de quem está avaliando.  

O juízo de valor, a manifestação da realidade e a tomada de decisões são os três 

elementos que compõem a compreensão constitutiva da avaliação que, na escola se dá pelo 

arbitrário da autoridade pedagógica. Ou seja, qualquer um dos três pode perpassar pela 

posição autoritária, mas a tomada de decisão é o componente da avaliação que coloca mais 

poder na mão do professor. 

Perrenoud (1999) e outros estudiosos da avaliação buscam uma ruptura ao propor a 

luta contra o fracasso escolar e o deslocamento da regulação classificatória ao nível da 

individualização das aprendizagens e da diferenciação dos tratamentos pedagógicos. Nesse 

sentido, o autor supracitado concebe a avaliação formativa como toda a prática de avaliação 

contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, qualquer que seja 

o quadro e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do ensino. Esse tipo de 

avaliação ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, ou melhor, participar da regulação das 

aprendizagens no sentido de um projeto educativo. 

Hadji (2001) contribui apontando três características sobre a sua concepção: a primeira 

revela que a avaliação formativa é essencialmente informativa, pois todo e qualquer tipo de 

informação não pode ser descartada; a segunda apresenta os dois atores do processo: o 

professor, que será informado dos efeitos reais de seu trabalho pedagógico, poderá regular sua 

ação a partir disso e o aluno, que será capaz de tomar consciência de suas dificuldades, de 

reconhecer e corrigir seus próprios erros; a terceira é a função corretiva, ou seja, o professor, 

assim como o aluno, pode corrigir suas ações, modificando se necessário seu dispositivo 

pedagógico para obter melhores efeitos por meio de maior variabilidade didática. Além disso, 

acrescenta: 

 

A avaliação formativa implica, por parte do professor, flexibilidade e 

vontade de adaptação, de ajuste. Este é sem dúvida um dos únicos 

indicativos capazes de fazer com que se reconheça de fora uma avaliação 
formativa: o aumento da variabilidade didática. Uma avaliação que não é 

seguida por uma modificação das práticas do professor tem poucas chances 

de ser formativa! Por outro lado, compreende-se por que se diz 
frequentemente que a avaliação formativa é, antes, contínua. (HADJI, 2001, 

p. 21). 

  

Nesse sentido, Perrenoud (1999) corrobora declarando que todo público escolar, por 

mais selecionado que seja, é heterogêneo. Diante das mesmas condições de ensino, os alunos 
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não progridem da mesma maneira. Caso se aplique uma avaliação formativa, cedo ou tarde 

sobrevém um momento em que é preciso render-se à evidência: nenhum ajuste corresponderá 

à medida da diversidade das necessidades. A única resposta adequada é diferenciar o ensino 

por meio do uso de todos os recursos possíveis, ou seja, a avaliação formativa só será possível 

a partir de pedagogias diferenciadas. 

Por ser contínua essa avaliação pressupõe a realização de práticas pedagógicas para o 

acompanhamento e compreensão da aprendizagem individual do aluno, porque a regra da 

avaliação formativa é considerar a diversidade, ou seja, nenhuma didática pode ignorar a 

heterogeneidade dos aprendizes. É necessário atender a necessidade individual do estudante 

por meio de individualização, de diferenciação das tarefas, dos atendimentos e, 

principalmente das avaliações.  

Logo, a avaliação formativa visa avaliar quais alunos dominam a etapa da 

aprendizagem, antes de prosseguir para outra etapa de ensino e aprendizagem. É através dela 

que o aluno toma conhecimento de seus erros e acertos e encontra estímulo para um estudo 

sistemático. 

Perrenoud (1999) ressalta que o principal instrumento dessa avaliação é o professor 

comprometido em uma interação com o aluno, que se preocupa com os efeitos de sua ação 

(forma de ensinar), modifica-a e ajusta o currículo ao nível dos seus alunos para atingir o seu 

objetivo visando aperfeiçoá-lo.  

Para que a avaliação apresente caráter formativo, Luckesi (2006) e Hadji (2001) 

apontam uma atividade inicial: a realização da avaliação diagnóstica ou prognóstica que tem a 

intenção de identificar as características do aprendiz e deve ser realizada antes da ação de 

formação. 

A avaliação Diagnóstica visa observar o momento em que o aluno está em termos de 

aprendizagem e a distância em relação ao ponto a ser atingido, auxiliar o educando para a sua 

autonomia e conduzir professor e aluno ao atendimento dos mínimos necessários. 

No que se refere ao entendimento do avanço do educando, essa talvez seja a principal 

concepção de avaliação diagnóstica: 

 

[...] a avaliação deve ser assumida como um instrumento de compreensão do 

estagio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 

decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de 

aprendizagem. Se é importante se aprender aquilo que se ensina na escola, a 
função da avaliação será possibilitar ao educador condições de compreensão 

do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com 

ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar em 
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termos de conhecimentos necessários. Desse modo, a avaliação não seria um 

instrumento de aprovação ou reprovação dos alunos, mas sim um 

instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em vista a definição de 
encaminhamentos para a sua aprendizagem. (LUCKESI, 2006, p. 115 – 

116).    

 

   Dessa maneira, Luckesi (2011) reforça que avaliar é diagnosticar e diagnosticar no 

caso da avaliação é o processo de qualificar a realidade por meio da coleta de dados da 

realidade e interpretação para compreender seu modo de ser. Logo, o ato de avaliar implica 

dois processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e se necessário intervir. 

Para diagnosticar, ele apresenta dois passos: o primeiro consiste em descrever a 

realidade, ou seja, “é a configuração do objeto de estudo, o que implica sua descrição, tendo 

por base suas propriedades físicas”. (LUCKESI, 2011, p. 278). 

No caso da escola, a descrição se dá através do desempenho cognitivo, afetivo e motor 

dos educandos no processo de aprendizagem. Isso pode ser realizado com o uso de 

instrumentos de coleta de dados como questionários, testes, redações e outros, que servem 

para ajudar a descrever a realidade da aprendizagem. Contudo, é necessário considerar os 

dados relevantes que possam ajudar na configuração do seu objeto de estudo, no caso, o 

aluno. 

Os dados relevantes, segundo Luckesi (2011) são os conteúdos definidos por ocasião 

do planejamento de ensino em termos de informações e habilidades, conhecimentos, 

procedimentos e atitudes. É o essencial a ser levado em conta nos atos avaliativos. 

Quanto o segundo, corresponde a qualificação da realidade: “este é o núcleo central do 

ato de avaliar. Em si, o ato de avaliar encerra-se com a qualificação, que expressa a qualidade  

atribuída pelo avaliador ao seu objeto de estudo, seja ela positiva ou negativa”. (LUCKESI, 

2011, p. 286). Ou seja, utiliza-se a realidade descrita e compara-a com os critérios 

estabelecidos. Desse modo, quanto maior atendimento ao padrão, mais próximo da realidade, 

mais satisfatório e vice-versa. 

Vale ressaltar que esse redirecionamento da prática da avaliação deve também assumir 

um posicionamento pedagógico claro e explícito, consciente dos novos rumos de uma 

pedagogia preocupada com a transformação social. Por isso, esta pesquisa concorda com a 

afirmativa: “avaliação diagnóstica não se propõe e nem existe de uma forma solta e isolada. É 

condição de sua existência a articulação com uma concepção pedagógica progressista”. 

(LUCKESI, 2006, p. 116). Neste caso, comprometida com a Pedagogia Histórico-Crítica.   
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A avaliação diagnóstica também é um instrumento fundamental para auxiliar cada 

educando no seu processo de competência e crescimento para a autonomia, situação que lhe 

garantirá sempre relações de reciprocidade.  

Resumindo, uma maneira simples de compreender as avaliações diagnóstica, 

formativa e tradicional ou somativa é considerar que cada uma delas exerce uma função, 

respectivamente: diagnosticar, controlar e classificar. Essas práticas avaliativas podem ser 

realizadas em todas as disciplinas escolares, inclusive em Geografia. Dessa maneira, Haydt 

(2004, p. 16 – 17) as define: 

 

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início de um curso, período 
letivo ou unidade de ensino, com a intenção de constatar se os alunos 

apresentam ou não o domínio dos pré-requisitos necessários, isto é, se 

possuem conhecimentos e habilidades imprescindíveis para as novas 
aprendizagens. É também utilizada para caracterizar eventuais problemas de 

aprendizagem e identificar suas possíveis causas, numa tentativa de saná-los. 

 

A avaliação formativa ocorre no decorrer do período letivo, ou melhor, ao longo do 

processo de ensino e aprendizagem com a intenção de verificar se os objetivos estabelecidos 

estão sendo alcançados pelos alunos durante a realização das atividades. Também fornece 

dados para aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem. Assim, “esta modalidade de 

avaliação é basicamente orientadora, pois orienta tanto o estudo do aluno como o trabalho do 

professor” (HAYDT, 2004, p. 18).   

Enfim, quanto à avaliação somativa, a autora citada argumenta: 

 

A avaliação somativa, com função classificatória, realiza-se ao final de um 

curso, período letivo ou unidade de ensino, e consiste em classificar os 
alunos de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, 

geralmente tendo em vista sua promoção de uma série para outra, ou de um 

grau para outro. (HAYDT, 2004, p. 18). 

 

Essas três modalidades de avaliação podem ser conjugadas para propiciar a melhoria 

da avaliação e do processo de ensino e aprendizagem. Vale salientar que a avaliação 

diagnóstica, assim como a formativa pode ocorrer ao longo do período letivo. 

 

Não é apenas no início do período letivo que se realiza a avaliação 

diagnóstica. No início de cada unidade de ensino, é recomendável que o 
professor verifique quais as informações que seus alunos já têm sobre o 

assunto, e que habilidades apresentam para dominar o conteúdo. Isso facilita 

o desenvolvimento da unidade e ajuda a garantir a eficácia do processo 
ensino-aprendizagem. (HAYDT, 2004, p. 20).  
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Portanto, Libâneo (2013, p. 218) colabora apresentando, de maneira resumida e 

didática, os exemplos da função da avaliação diagnóstica executada no ambiente escolar em 

diferentes momentos: 

 

Na prática escolar, a função de diagnóstico é mais importante porque é a que 

possibilita a avaliação do cumprimento da função pedagógico-didática e a 

que dá sentido pedagógico a função de controle. A avaliação diagnóstica 
ocorre no início, durante e no final do desenvolvimento das aulas ou 

unidades didáticas. No início, verificam-se as condições prévias dos alunos 

de modo a colocá-los para o estudo da matéria nova. Esta etapa inicial é de 

sondagem de conhecimentos e de experiências já disponíveis bem como de 
provimento dos pré-requisitos para a sequência da unidade didática. Durante 

o processo de transmissão e assimilação é feito o acompanhamento do 

progresso dos alunos, apreciando os resultados, corrigindo falhas, 
esclarecendo dúvidas, estimulando-os a continuarem trabalhando até que 

alcancem resultados positivos. Ao mesmo tempo, essa avaliação fornece ao 

professor informações sobre como ele está conduzindo o seu trabalho: 
andamento da matéria, adequação de métodos e materiais, comunicação com 

os alunos, adequabilidade da sua linguagem etc. Finalmente, é necessário 

avaliar os resultados da aprendizagem no final de uma unidade didática, do 

bimestre ou ano letivo. A avaliação global de um determinado período de 
trabalho também cumpre a função de realimentação do processo de ensino.   

 

Partindo do que foi exposto, considerando uma avaliação diagnóstica inicial, 

Perrenoud (1999) propõe a continuidade ao indicar um caminho a partir da sugestão de 

didáticas a serem realizadas como a observação, a intervenção e a regulação. A observação, 

para o autor, consiste em construir uma representação realista das aprendizagens, de suas 

condições, de suas modalidades, de seus mecanismos, de seus resultados. Também é 

formativa quando permite orientar e otimizar as aprendizagens em curso sem se preocupar em 

classificar, certificar e selecionar. E acrescenta: pode ser instrumentada ou intuitiva, 

aprofundada ou instrumental, deliberada ou acidental, quantitativa ou qualitativa, longa ou 

curta, original ou banal, rigorosa ou aproximativa, pontual ou sistemática. 

No que se refere a intervenção não há um tipo particular, o importante é ajudar o aluno 

a progredir durante o ato pedagógico, isso pode ser feito de diversas maneiras:     

   

[...] explicando mais simplesmente, mais longa ou diferentemente; 

engajando-o em nova tarefa, mais mobilizadora ou mais proporcional a seus 

recursos; aliviando sua angústia, devolvendo-lhe a confiança, propondo-lhe 
outras razões de agir ou de aprender; colocando-o em um outro quadro 

social, desdramatizando a situação, redefinindo a relação ou o contrato 

didático, modificando o ritmo de trabalho e de progressão, a natureza das 
sanções e das recompensas, a parcela de autonomia e de responsabilidade do 

aluno. (PERRENOUD, 1999, p. 105). 
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Essas diversas formas do professor de Geografia intervir durante sua prática em sala 

de aula são momentos de tentativa para facilitar a aprendizagem, de torná-la possível. Por 

isso, é importante que o professor fique atento as suas estratégias de intervenção e os seus 

resultados. 

Quanto à regulação dos processos de aprendizagem, Perrenoud (1999) considera como 

o conjunto de operações metacognitivas do sujeito e de suas interações com o meio que 

modificam seus processos de aprendizagem, no sentido de um objetivo definido de domínio. 

É possível distinguir três tipos de regulação segundo Allal (1988): 1. Retroativa 

corresponde a uma sequência de aprendizagem mais ou menos longa, a partir de uma 

avaliação pontual; 2. Interativa, que sobrevém ao longo de todo um processo de aprendizagem 

e 3. Proativa consiste no momento de engajar o aluno a uma nova atividade ou situação 

didática. 

As três modalidades apresentadas podem combinar-se, ou seja, pode-se levar a 

regulação interativa a uma regulação proativa, ou a retroativa a uma regulação proativa. Desta 

maneira, a avaliação formativa também é vista como uma regulação.  

Desse modo, a observação, a intervenção e a regulação não favorecem somente a 

avaliação formativa, mas também propõe uma pedagogia mais eficaz, por isso é necessário 

observar se esses passos didáticos são seguidos pelo professor de Geografia.  

Como declara Perrenoud (1999, p. 122): 

 

Não basta ser adepto da ideia de uma avaliação formativa. Um professor 

deve ainda ter os meios de construir seu próprio sistema de observação, de 

interpretação e de intervenção em função de sua concepção pessoal do 
ensino, dos objetivos, do contrato didático, do trabalho escolar. 

 

Durante o ano letivo, essas ações apontadas são recursos possíveis para promover a 

regulação da aprendizagem em Geografia. O primeiro passo é romper com a noção de que 

todos aprendem igualmente, considerar as diferenciações e iniciar uma observação e 

interpretação dos processos e dos conhecimentos proporcionais às necessidades de cada um. 

Pois a avaliação formativa visa dar ao professor informações que ele necessita para intervir de 

maneira eficaz na regulação da aprendizagem de seus alunos.  

Vale ressaltar que a avaliação também é um momento de aprendizagem sendo 

considerada por Luckesi (2011) como um ato pedagógico, ou seja, é um recurso que também 

promove a aprendizagem, assim como Perrenoud (1999) evidencia que a avaliação formativa 

não se dissocia da didática. 
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Portanto durante toda e qualquer prática pedagógica, o professor de Geografia deve 

acompanhar os alunos, observando, coletando dados, diagnosticando as dificuldades, criando 

variadas estratégias de ensino, intervindo quando necessário e avaliando o avanço de cada um 

deles. O aluno também deve estar ciente que ele pode aprender a aprender corrigindo seus 

erros e contando com o apoio do professor. 

Além disso, é preciso que o professor também leve em conta a proposta dos PCN para 

o ensino de Geografia do Ensino Fundamental II. Pois, é possível realizar as avaliações 

diagnóstica, formativa e somativa diante não somente dos conteúdos conceituais, mas também 

dos conteúdos procedimentais e atitudinais a serem trabalhados na referida disciplina.  

Toda essa prática pedagógica tem como objetivo estimular a auto-regulação que 

consiste em reforçar as capacidades do sujeito para gerir ele próprio seus progressos e suas 

estratégias diante das tarefas e dos obstáculos. Porém, não se pode agir como se todos 

tivessem constantemente a vontade de aprender de modo espontâneo, porque nem toda 

intervenção irá estimular da mesma maneira e no mesmo grau os mecanismos de auto-

regulação do sujeito.  

Partindo dessa reflexão, é necessário superar os rituais da avaliação que provocam o 

medo, pois o aluno deve se habituar a realização das avaliações considerando-as como um 

processo de aprendizagem e perceber que os erros cometidos podem ser corrigidos visando 

seu avanço e não a punição. Também ao longo do processo educativo o desempenho do aluno 

pode ser avaliado através de outros instrumentos que não seja unicamente a prova.  

Ao elencar os elementos que constituem as avaliações diagnóstica, formativa e 

somativa no ensino de Geografia, Hoffmann (2013) corrobora assegurando que uma prática 

avaliativa exige do professor o aprofundamento em teorias do conhecimento.  

Partindo dessa ideia, a pesquisa traz a discussão sobre a Teoria do Desenvolvimento 

Cognitivo de Jean Piaget, uma vez que, possibilita a compreensão da construção do 

conhecimento do indivíduo, especialmente na fase da adolescência. Pois, facilita a reflexão do 

professor sobre como realizar o processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, o 

modo de avaliar o aluno na disciplina de Geografia.  

 

4.1 A teoria Piagetiana e a avaliação do ensino e aprendizagem em Geografia 

 

É relevante refletir sobre a teoria de Piaget na pesquisa, uma vez que contribui para a 

prática docente no entendimento da relação entre professor e aluno e, principalmente a 

avaliação do ensino e aprendizagem. Por conseguinte, ela permite compreender como se 
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desenvolve o pensamento do indivíduo, ou seja, como se dá o processo de construção do 

conhecimento. No caso dessa investigação, como os alunos são do 9º ano e apresentam a faixa 

etária média entre 13 e 14 anos, o professor deve ou deveria conhecer o estágio cognitivo em 

que eles se encontram, o que pensam e quais atividades conseguem realizar. 

Hoffmann (2013, p. 26) assegura que uma “nova perspectiva de avaliação exige do 

educador uma concepção de criança, de jovem e adulto, como sujeitos do seu próprio 

desenvolvimento, inseridos no contexto de sua realidade social e política”. 

Por isso, é preciso conhecer algumas noções da teoria piagetiana como: inteligência, 

estágios de desenvolvimento cognitivo com ênfase no estágio operacional concreto e, 

sobretudo, o estágio operacional formal. 

Conforme Santos (2008), para Piaget a criança aprende construindo e reconstruindo 

suas próprias ações sobre a realidade que a cerca. Neste sentido, o desenvolvimento da 

inteligência se processa para que a criança possa manter o equilíbrio com o meio. Esse 

processo é contínuo, pois o ser humano possui esquemas mentais que sofrerão constantemente 

alterações com a inserção de novos conhecimentos. 

Desta maneira, Piaget apresenta três conceitos, que explicam a construção do 

conhecimento, como o termo equilibração
20

 para nomear o processo pelo qual as crianças 

passam de um nível de conhecimento simples a outro mais complexo, ou seja, quando 

superam problemas na tentativa de compreender algo novo. Esse processo se dá por meio de 

duas etapas: a assimilação e a acomodação. A primeira é uma ação externa, pois consiste em 

utilizar os esquemas de ação (formas de interagir com o mundo, como classificar, ordenar, 

relacionar e outros) para compreender as características de determinado conceito e a segunda 

é um processo interno que ocorre a partir da construção de novas estruturas cognitivas com 

base nos esquemas pré-existentes, ampliando-os ou transformando-os. 

Partindo dessa  explicação, Fernandes (2011) concorda que a capacidade de conhecer, 

na teoria psicogenética, não é inata e nem resultado direto da experiência. Contudo, é 

construída pelo indivíduo à medida que a interação com o meio o desequilibra, ou seja, o 

desafia, exigindo novas adaptações que possibilitem reequilibrar-se numa caminhada 

evolutiva. A inteligência humana se renova a cada descoberta. 

Moreira (1999) reforça a ideia ao argumentar que Piaget não enfatiza o conceito de 

aprendizagem por não concordar com a definição usual de mudança de comportamento 

                                                
20 Segundo Fernandes (2011) no começo de seus estudos Piaget usou o termo adaptação para nomear o processo 

pelo qual as crianças passam de um nível de conhecimento simples a outro mais complexo. Mais tarde usou 

equilibração e depois abstração reflexiva. Dentre os três sinônimos o mais conhecido é a equilibração.   



83 

 

resultante da experiência, mas fala de aumento de conhecimento que ocorre quando o 

esquema de assimilação sofre acomodação. 

Por isso, a aquisição do conhecimento, o aprender, para “Piaget, é mais do que 

assimilar ou incorporar objetos; é compreendê-los, redescobri-los e recriá-los a partir da 

própria ação do sujeito sobre o ambiente que o circunda; um processo intrapessoal, de dentro 

para fora” (AZENHA, 1994, p. 62). 

Nesse sentido, Piaget estabeleceu os estágios de desenvolvimento cognitivo, 

apontando que cada um deles corresponde a uma forma de inteligência específica que se inter-

relaciona, se sucede e evolui de um estágio à outro, passando por múltiplos desequilíbrios e 

equilibrações.  

Esse processo ocorre constantemente ao longo do desenvolvimento cognitivo do ser 

humano, separado por Piaget (2002) em seis estágios: período de lactância dividido em três – 

estágio dos reflexos; primeiros hábitos motores e inteligência senso-motora (por volta de 1,5 a 

2 anos); estágio da inteligência intuitiva (2 a 7 anos); estágio das operações intelectuais 

concretas (7 a 11 anos) e estágio das operações intelectuais abstratas ou formais (11 a 12 

anos). Este último é fundamental para esta investigação, pois é a fase em que deveriam se 

encontrar os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II.   

Sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo, Piaget (2002, p. 15) assevera:  

 

Cada estágio é caracterizado pela aparição de estruturas originais, cuja 

construção o distingue dos estágios anteriores. [...] Mas a cada estágio 
correspondem também características momentâneas e secundárias, que são 

modificadas pelo desenvolvimento ulterior, em função da necessidade de 

melhor organização. Cada estágio constitui então, pelas estruturas que o 

definem, uma forma particular de equilíbrio, efetuando-se a evolução mental 
no sentido de uma equilibração sempre mais completa.   

   

Desse modo, a passagem de um estágio a outro ao longo do desenvolvimento mental 

do indivíduo não se dá de maneira abrupta, como revela Moreira (1999, p. 99): 

 
Cada período tem as características predominantes anteriormente descritas; 

indivíduos na faixa etária correspondente apresentam, predominantemente, 

comportamentos consistentes com essas características. Tais indivíduos 
podem, no entanto, ocasionalmente, comportar-se de maneira 

correspondente a períodos anteriores (comportamentos típicos de períodos 

posteriores são raramente apresentados). Por outro lado, a ordem dos 

períodos é invariável, embora possam ser observadas diferenças na idade em 
que as crianças atingem cada período. O importante é a sucessão de períodos 

pelos quais o indivíduo necessariamente passa até chegar ao pensamento 

formal, não as idades cronológicas em que isso acontece.  
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Portanto, esse mecanismo apresentado vai depender da ação do sujeito, ou seja, tanto a 

criança quanto o adulto apresentam necessidades seja afetiva, intelectual que os impulsionam 

a executar uma ação exterior ou interior. Essa necessidade seria a manifestação do 

desequilíbrio e cada nova conduta vai funcionar para restabelecer o equilíbrio. Nesse sentido, 

“a ação humana consiste neste movimento contínuo e perpétuo de reajustamento ou 

equilibração” (PIAGET, 2002, p. 16).  

Por isso, a necessidade é considerada um mecanismo funcional comum a todos os 

estágios. Esses interesses variam de um nível a outro e a explicação depende do nível 

intelectual do indivíduo.  

Ao lado dessa função constante, Piaget (2002) revela a distinção entre as formas de 

organização da atividade mental ou estruturas variáveis (aspectos motor, intelectual e afetivo) 

através da análise dessas formas sucessivas de equilíbrio que marcam as diferenças de um 

nível de conduta para outro, desde o comportamento do lactente até a adolescência. 

Dessa forma, Moreira (1999, p. 102) contribui exemplificando que “os esquemas de 

assimilação de uma criança de dois anos são diferentes dos de uma de quatro anos que, por 

sua vez, são diferentes dos de uma de sete ou oito, e assim por diante”.   

Partindo dessa reflexão, o interesse da pesquisa é compreender as características do 

indivíduo na fase operatória formal, por abranger, supostamente os alunos do 9º ano. Porém, 

antes de adentrar neste assunto, é interessante comentar sobre as noções de regra, moral e 

justiça na criança que possibilitam a compreensão de determinados conteúdos geográficos 

presentes no 9º ano, bem como, o estágio operatório concreto, uma vez que contribui para o 

início da construção do pensamento lógico.  

Neste momento da vida, La Taille (1992) e Wadsworth (1996) apontam dois tipos de 

relações interindividuais ou relação social apresentados na teoria piagetiana para o avanço da 

moralidade humana: coação e cooperação. Estas possibilitam a aprendizagem a partir do olhar 

sobre o ponto de vista do outro. Na primeira, o indivíduo não conhece as regras e é totalmente 

dependente das ordens dos pais (anomia) e, mais tarde, continua obedecendo às regras, pois 

são tidas como verdades imutáveis, denominada de heteronomia. Dessa forma, a coação 

representa um freio ao desenvolvimento da inteligência: 

 

Verifica-se que o indivíduo coagido tem pouca participação racional na 

produção, conservação e divulgação das idéias. No caso da produção, dela 

simplesmente não participa, contentando-se em aceitar o produto final como 
válido. Uma vez aceito esse produto, o indivíduo coagido o conserva, 

limitando-se a repetir o que lhe impuseram. E é dessa forma que ele acaba 

por se tornar um divulgador das idéias: ensina a outros da mesma forma 
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coercitiva como as recebeu. Em uma palavra: ele passa a impor o que – num 

primeiro momento – lhe impuseram. (LA TAILLE, 1992, p.19).  

 

Quanto à segunda corresponde à aceitação da opinião dos outros, momento de 

socialização e de possibilidade de construção de regras. Essa fase começa a se manifestar, 

onde as regras podem ser modificadas a partir da concordância de todos, ou seja, o indivíduo 

está a caminho da autonomia do raciocínio. Conforme Wodsworth (1996), a autonomia 

consiste em raciocinar de acordo com o conjunto próprio de normas. Em vez de aceitar 

automaticamente os valores formados dos outros, o raciocínio os avalia antes. Além disso, o 

raciocínio autônomo também leva em conta tanto a opinião dos outros quanto a de si mesmo. 

Autonomia é auto-regulação. 

Isto quer dizer que a criança começa a fazer avaliações a respeito do que é justo ou 

não diante das ações e os efeitos das ações sobre os outros. Porém, não significa que as 

avaliações estejam corretas, significa que estão mudando de uma moralidade de obediência de 

valores preestabelecidos para uma moralidade de cooperação e avaliação. Diante disso, o 

pensamento autônomo aparece nesse estágio por meio do respeito mútuo, momento em que as 

crianças se tornam aptas a considerar o ponto de vista do outro. É por meio da cooperação que 

ocorre a aprendizagem, revela a citação abaixo:  

 

Como seu nome indica, a cooperação pressupõe a coordenação das 

operações de dois ou mais sujeitos. [...] Há discussão, troca de pontos de 
vista, controle mútuo dos argumentos e das provas. Vê-se que a cooperação 

é o tipo de relação interindividual que representa o mais alto nível de 

socialização. E é o tipo de relação interindividual que promove o 
desenvolvimento. (LA TAILLE, 1992, p. 20). 

 

Desse modo, Piaget (2002) revela que essa fase caracteriza-se pela aparição de novos 

sentimentos morais como o respeito mútuo, que envolve sentimentos de justiça; 

transformações em relação as regras, tanto a que liga as crianças entre si, como aquela que as 

une ao adulto. Portanto, Castellar (2005ª, p.43) reforça a assertiva: 

 

Jean Piaget estava profundamente convencido de que a cooperação entre as 

crianças é tão importante para o desenvolvimento intelectual quanto a 
cooperação do adulto para com a criança. Isso significa que os fatos sociais 

interferem no processo cognitivo progressivamente.  

 

Neste momento, a criança passa a se socializar efetivamente, ou seja, já no estágio 

operatório concreto, fase de extrema importância ao desenvolvimento cognitivo, uma vez que 

ocorrem mudanças significativas que colaborarão para a passagem ao estágio seguinte. Para 
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Wadsworth (1996) pode ser entendido como um estágio de transição entre o pensamento pré-

operacional e o pensamento formal da criança. 

Dentre outras possibilidades, vale ressaltar que o sujeito já apresenta as noções de 

reversibilidade, antecipação, conservação, transitividade, bem como o domínio das operações 

intralógicas ou espaciais conforme a citação:  

 

É assim que a partir dos 7 a 8 anos se vêem constituir certas operações 

relativas às perspectivas e às mudanças de ponto de vista no que respeita a 
um mesmo objeto do qual se modifica a posição em relação ao sujeito. Em 

contrapartida, será apenas próximo aos 9 entre 10 anos que se poderá falar 

de uma coordenação dos pontos de vista em relação a um conjunto de 
objetos, por exemplo, três montanhas ou edifícios que serão observados em 

diferentes situações. Analogicamente, neste nível as medidas espaciais de 

uma, duas ou três dimensões engendram a construção de coordenadas 
naturais que as englobam num sistema total: é igualmente apenas cerca de 9 

a 10 anos que serão previstas a horizontalidade do nível da água num 

recipiente que se inclina, ou a verticalidade de um fio de prumo próximo a 

uma parede oblíqua. (PIAGET, 1973, p. 43).     
 

Essas estruturas citadas anteriormente contribuem para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, restrito ao mundo real, construído durante o estágio operatório concreto. A 

reversibilidade é uma das operações mentais mais importantes, pois, quando o indivíduo 

adquire a capacidade de reciprocidade, é possível a passagem para um nível mais complexo 

da inteligência, ou seja, a criança entra no Estágio Operatório Formal.  

Por volta dos onze ou doze anos, ocorrem transformações no pensamento da criança, é 

a passagem do pensamento concreto para o formal. Período da adolescência, fase de 

mudanças no aspecto físico e psíquico do sujeito marcada pela maturação do instinto sexual, 

formação da personalidade e de inserção afetiva e intelectual na sociedade dos adultos.  

Piaget (2002) assevera que a personalidade inicia no fim da infância (8 a 12 anos), 

com a organização autônoma das regras, de valores e a afirmação da vontade, com a 

regularização e hierarquização moral das tendências. Além dessa mudança na vida da criança, 

o autor citado acrescenta que a afetividade impulsiona as ações e não é nada sem a 

inteligência, pois esta lhe fornece meios e esclarece fins. 

Contudo, Piaget (1973) assegura: a primeira característica das operações formais é a 

de poder recair sobre hipóteses e não mais apenas sobre objetos. É esta a novidade 

fundamental a qual todos os estudiosos do assunto notaram. 

Assim, o pensamento do adolescente adquire um novo poder: hipotético-dedutivo. 

Quando o pensamento se afasta do real, permitindo-lhe construir a seu modo as reflexões e 

teorias, ou seja, o sujeito adquire a capacidade de deduzir as conclusões a partir de hipóteses. 
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Além do aspecto hipotético-dedutivo presente no pensamento formal, o adolescente 

também desenvolve o aspecto científico-indutivo e a abstração reflexiva definida por 

Wodsworth (1996) a partir da teoria de Piaget: o primeiro consiste no raciocínio do específico 

ao geral, pensamento típico do cientista para chegar a generalizações ou leis cient íficas e o 

segundo corresponde à abstração do conhecimento novo a partir do conhecimento existente, 

ganho pela reflexão ou pensamento. 

Neste estágio, as estruturas da criança adquirem maturidade, ou seja, o potencial do 

seu pensamento atingiu o máximo desenvolvimento
21

. Portanto, o adolescente tem a 

capacidade de pensar tão bem quanto o adulto, empregando os mesmos processos lógicos. 

Mas ainda há diferença de raciocínio entre o adulto e o adolescente: 

 

Após o desenvolvimento das operações formais, mudanças nas capacidades 

mentais, no que se refere às estruturas e operações lógicas, passam a ser 
quantitativas e não mais qualitativas. A qualidade do raciocínio que uma 

pessoa é capaz de realizar não progride após este estágio. Mas o conteúdo e a 

função da inteligência podem progredir. Isso não quer dizer que o uso do 

pensamento não pode ou não progride após a adolescência. O conteúdo e a 
função do pensamento estão livres para variarem e progredirem após este 

estágio, o que em parte ajuda a explicar algumas das diferenças clássicas 

entre o pensamento adolescente e o pensamento adulto. (WODSWORTH, 
1996, p. 107).  

  

A diferença é que os adultos apresentam mais esquemas que o adolescente. As 

experiências do adulto são maiores, consequentemente ele possui mais estruturas ou 

conteúdos que podem ser aplicados ao raciocínio.  

Ao apontar as características do estágio operacional concreto e formal, é possível 

perceber que o adolescente passa por importantes transformações que contribuem para o 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, a aprendizagem. Segundo Wodsworth (1996), o estágio 

operatório concreto acontece com todo indivíduo, porém o estágio operatório formal será 

desenvolvido de maneira mais aprofundada na escola.  

Resumindo: o raciocínio lógico do estágio operacional concreto possibilita ao aluno 

aprendizagens de conteúdos mais concretos, o raciocínio hipotético-dedutivo adquirido no 

estágio operacional formal possibilita a aprendizagem de conteúdos que exigem abstração e a 

junção de maiores variáveis para a solução de problemas. Como denota a citação abaixo: 

 

                                                
21 O período das operações formais prolonga-se até a idade adulta, porém cabe ainda registrar que, no estágio 

correspondente à adolescência, o indivíduo manifesta um último tipo de egocentrismo: o adolescente atribui 

grande poder ao seu próprio pensamento, à sua capacidade de raciocinar formalmente, e julga, muitas vezes, que 

somente ele está certo. (MOREIRA, 1999, p. 99). 
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O pensamento concreto é limitado à solução de problemas concretos 

palpáveis, conhecidos no presente. As crianças do período operacional 

concreto não conseguem lidar com problemas verbais complexos que 
envolvem proposições, problemas hipotéticos ou o futuro. O raciocínio das 

crianças do estágio operacional concreto é “preso ao conteúdo” – ligado às 

experiências acessíveis. Neste sentido, uma criança operacional concreta não 

está completamente livre das operações do passado e do presente. Em 
contrapartida, uma criança com as operações formais plenamente 

desenvolvidas pode lidar com todas as classes de problemas. Ela pode 

raciocinar de forma efetiva sobre o presente, passado e futuro, bem como 
sobre problemas hipotéticos e proposicionais verbais. Durante este estágio, a 

criança torna-se capaz de introspecção e está apta a pensar sobre seus 

próprios pensamentos e sentimentos como se eles fossem objetos. 

(WODSWORTH, 1996, p. 108). 
 

Partindo dessa análise, acredita-se que o aluno do 9º ano, adolescente, é capaz de 

avaliar o ato pedagógico do professor de Geografia, caso importante para esta pesquisa. Além 

disso, se os alunos desse nível de escolaridade tiverem alcançado todas as etapas do 

desenvolvimento cognitivo apresentadas anteriormente, poderão concretizar a aprendizagem 

dos conteúdos da Geografia escolar, pautadas na proposta dos PCN do Ensino Fundamental 

II.  

Portanto, os dois estágios possibilitam o estudo e a aprendizagem dos conteúdos 

geográficos conceituais, procedimentais e atitudinais
22

, desde que o ensino seja adequado a 

cada fase do indivíduo. Pois, Mizukami (1986, p. 80), destaca que: 

 

Caberá ao pedagogo ou educador, planejar situações de ensino onde os 

conteúdos e os métodos pedagógicos sejam coerentes com o 

desenvolvimento da inteligência e não com a idade cronológica dos 
indivíduos. 

 

Os estágios de desenvolvimento de Piaget traz uma grande contribuição para o 

currículo escolar ao considerar essas fases como forma de decidir em que momento ensinar 

determinados conteúdos de Geografia. Portanto, ajuda o professor a pensar: O que ensinar? 

Como ensinar? Para quem ensinar Geografia? 

No caso dessa pesquisa, acredita-se que o aluno do 9º ano já esteja no estágio 

operatório formal. Logo, ele é capaz de aprender os conteúdos que exigem habilidades como 

refletir por meio do esforço da abstração, criação de hipóteses e julgamento próprio.  

Contudo, Castellar (2005ª) assegura que não se deve ser normativo, tratando os 

estágios como uma “camisa-de-força”, pois é preciso considerar os níveis intermediários de 

cada estágio e as relações entre os pares. Isso significa que os fatos sociais interferem no 

                                                
22 Explicitado no capítulo 5. 
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processo cognitivo progressivamente. Observe o exemplo: 

 

Ao analisar as crianças, percebe-se que existem noções, como orientação, 

localização, legenda e proporção, para crianças, mesmo sendo elas de uma 
mesma série, elaboram respostas diferentes ou, ainda, pode acontecer de 

algumas não conseguirem responder. Por conseguinte, pude perceber que, no 

percurso do desenvolvimento de algumas noções, há crianças que se 
encontravam em fase intermediária, o que pode significar que as noções 

estavam em construção. Isso reforça a idéia de que o conhecimento não é 

meramente mecânico, surge da interação entre os esquemas de assimilação e 
as propriedades do objeto na explicação do funcionamento cognitivo, em 

uma perspectiva do construtivismo genético e considerando a interação entre 

os sujeitos. (CASTELLAR, 2005ª, p. 42).       

 

Para alguns teóricos, Piaget teria dado pouca importância às interações sociais como 

as que ocorrem entre colegas e professores considerando apenas a interação entre o indivíduo 

e o meio. Fernandes (2010) argumenta que para o grande pensador suíço, salvo nos casos de 

indivíduos com algum dano cerebral, a capacidade de aprender está diretamente relacionada 

às oportunidades de troca. E ainda reforça essa ideia a partir do conceito elaborado pelo 

pensador denominado sujeito epistêmico, cognoscente ou do conhecimento: 

 

[...] o conceito diz respeito às estruturas mentais comuns a todos os seres 
humanos, que conferem a possibilidade de aprender fazendo relações entre 

diferentes informações (classificação, comparação, dedução, etc.). Tais 

estruturas se desenvolvem desde o início ao fim da vida por meio da ação 
dos indivíduos sobre o meio, num processo de interação com o objeto de 

conhecimento e com outras pessoas, o que possibilita a construção de níveis 

de saber cada vez mais complexos. (FERNANDES, 2010, p. 65). 

   

 Nesse sentido, o sujeito epistêmico através das trocas sociais também desenvolve o 

seu processo de maturação que pode inibir ou estimular o alcance de desenvolvimento 

característico de cada estágio. Nesse caso, a proposta Construtivista para o ensino de 

Geografia e outras disciplinas pode promover a observação do atraso no desempenho de 

alunos que não atingiram o estágio de desenvolvimento adequado a aprendizagens de 

determinados conteúdos. Como revela Piaget (2002, p. 102) a maturação do sistema nervoso 

abre praticamente uma série de possibilidades e a não maturação acarreta uma série de 

impossibilidades: 

 

O sistema nervoso e sua maturação tardia (mielogêgene e sobretudo 

citodendrogêgene) limitam-se, assim, a abrir certo campo de possibilidades, 

no interior do qual se atualizarão determinado número de condutas (e, sem 
dúvida, muito poucas em relação ao número de possibilidades ainda abertas); 

mas esta atualização supõe certas condições de experiência física 
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(manipulação dos objetos etc. O que é igualmente essencial para a lógica) e 

certas condições sociais (troca regulada das informações, controle mútuo 

etc.) e são estas diversas condições que determinarão o acabamento daquilo 
que a maturação torna apenas possível.  

 

Perceber o processo de maturação de cada aluno ainda é um obstáculo, porque cabe ao 

educador o desafio de conhecer as características de cada fase e colocar em prática uma 

avaliação diagnóstica e formativa no cotidiano da sala de aula para tentar criar condições de 

aprendizagem. 

Partindo desses aspectos, o Construtivismo de Piaget acabou se tornando uma 

metodologia para a Educação, o que é um grande equívoco, pois é uma teoria do 

conhecimento. Em contrapartida, Mizukami (1986), evidencia que a teoria de Piaget não é um 

modelo pedagógico, porém, a ideia de desenvolvimento humano traz implicações para o 

ensino.  

Desse modo, outras noções gerais dessa teoria como a concepção de aprendizagem e o 

papel do professor têm sido utilizadas para promover a aprendizagem nas escolas, ou melhor, 

superar a prática pedagógica vigente no ensino das disciplinas escolares, assim como a 

Geografia. Por isso, esta pesquisa concorda com Castellar (2005ª, p. 43) quando declara:  

 

No processo de aprendizagem, a ênfase tem sido dada ao conteúdo e aos 

resultados da avaliação, e não como criar condições para a aprendizagem. 

Tenho como pressuposto que a solução para essas questões está na didática 
ou na metodologia do ensino, ou seja, como o conteúdo é desenvolvido, 

levando em consideração o processo de aprendizagem escolar, como o aluno 

adquire o seu conhecimento e como constrói os conceitos científicos. Nesse 

sentido, o resultado da aprendizagem é consequência desse processo.  

 

Nesse caso, o professor de Geografia deveria conhecer os pressupostos do 

Construtivismo, pois estão presentes nos documentos oficiais para a educação no Brasil. 

Conforme Moretto (2000, p. 12): 

 

Numa análise mesmo que superficial, parece que a escola ainda não 

percebeu a mudança de rumos que se exige da educação, isto é, a 

necessidade de se deslocar o foco da aquisição de conteúdos para a aquisição 

de habilidades e competências na gerência de conteúdos. 

 

Portanto, o Construtivismo preconiza o conceito de aprendizagem significativa para 

substituir a aprendizagem como simples memorização, ou seja, visa o aprender a aprender 

como objetivo a ser alcançado.  

Desse modo, Moretto (2000) argumenta que o ponto de partida são as concepções 
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prévias do aluno já construídas e o ponto de chegada são essas mesmas concepções 

ressignificadas pelo aluno no processo de aprendizagem, numa interação com o conhecimento 

escolar, interação esta mediada pelo professor.  

Além disso, o professor deixa de ser transmissor dos conteúdos para tornar-se um 

mediador no processo de aprendizagem. Para isso, é necessário mudar seus paradigmas e 

práticas. 

 

Ao professor, nesse contexto, é atribuída a função de criar as condições mais 

favoráveis à aprendizagem do aluno. O ensino adquire, assim, uma nova 
conotação: ele deixa de ser uma transmissão de conhecimentos (verdades 

prontas), para ser um processo de elaboração de situações didático-

pedagógicas que facilitem a aprendizagem, isto é, que favoreçam a 

construção de relações significativas entre componentes de um universo 
simbólico. (MORETTO, 2000, p. 103).   

 

Para Mizukami (1986, p. 78) o professor deve evitar a rotina, conhecer bem o 

conteúdo para provocar desequilíbrios e desafios, não oferecer resposta pronta, conviver com 

os alunos, observar seus comportamentos, conversar com os alunos, perguntar e ser 

interrogado por eles, enfim, o professor “deve assumir o papel de investigador, pesquisador, 

orientador, coordenador, levando o aluno a trabalhar o mais independentemente possível”.  

Soma-se a isso, a adoção por parte do professor de Geografia, de uma tendência 

pedagógica. Como revela Luckesi (2011, p. 289): 

 

A teoria pedagógica dá o norte da prática educativa e o planejamento do 
ensino faz a mediação entre a teoria pedagógica e a prática de ensino na aula. 

Sem eles, a prática da avaliação escolar não tem sustentação. Eles oferecem 

critérios para a avaliação da aprendizagem. 

 

Além da teoria pedagógica, o professor de Geografia deve estar munido e seguro 

acerca da adoção de uma corrente do pensamento geográfico. Pois, acredita-se que a junção 

desses saberes irá fortalecer e contribuir para o ato pedagógico.  

No capítulo seguinte serão expostas as características das correntes da história do 

pensamento geográfico sob o ponto de vista didático para que o leitor possa compreender o 

processo de desenvolvimento da Geografia como disciplina escolar. 
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5. EDUCAÇÃO BRASILEIRA: DA INCLUSÃO AO AVANÇO DA GEOGRAFIA 

ESCOLAR 

 

“Assim, entramos numa nova fase da 

formação dos professores, que será cada vez 

mais orientada para o domínio da comunicação 

com os alunos. Essa ajuda é indispensável, 

mas se os jovens professores esperam um 

discurso normativo que lhes permita resolver 

todos os problemas que surgem numa classe, 

eles estarão caminhando para novas 

desilusões: o “aquilo” para o qual não foram 

formados vai resistir a eles.” (Daniel Pennac) 

 

Inicialmente, a história do pensamento geográfico será apresentada numa perspectiva 

mundial porque facilita a compreensão da influência que exercerá na construção da Geografia 

escolar no Brasil apresentada no item seguinte. Logo, será explicado que não só o pensamento 

geográfico, mas também a história da educação, a política educacional e a Geografia 

produzida no Brasil também promoveram a composição da referida disciplina, assim como o 

ato de avaliar. Em seguida, serão apresentadas as propostas avaliativas presentes na LDB nº 

9.394/96 e nos PCN do Ensino Fundamental II. Para finalizar serão discutidos os principais 

trechos sobre a avaliação do ensino e aprendizagem presentes nas diretrizes curriculares para 

o ensino no município de Fortaleza que supostamente promoveria a mudança na prática 

avaliativa da Geografia.  

 

5.1 O pensamento geográfico: uma perspectiva mundial  

 

A Geografia é um saber antigo?! Mas é reconhecida como ciência a partir do século 

XIX, quando se inicia a sistematização promovida pelos alemães Alexander von Humboldt e 

Carl Ritter
23

, considerados os precursores da geografia moderna. Apesar deles não terem 

formado escolas, processo comum que ocorreu somente com o surgimento das correntes do 

                                                
23 [...] muito antes de a geografia ser considerada uma “ciência” ou uma disciplina universitária, muito antes de 

ela ter sido institucionalizada em meados do século XIX (com Humboldt e Ritter), já existiam aulas de geografia 

(para crianças, para adolescentes e até mesmo para adultos) e manuais que procuravam esquematizar esse saber 

escolar e prático (pois servia para viagens, para o comércio, para a guerra). (VESENTINI, 2010, p. 224). 
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pensamento: Determinismo, Possibilismo, Geografia Teorético-Quantitativa, Geografia 

Crítica e Humanista ou Cultural. Nesse sentido, é necessário expor as peculiaridades de cada 

corrente do pensamento geográfico para compreensão da sistematização da Geografia como 

ciência e seu papel na disciplina de Geografia no Brasil.  

Antes de tratar da Geografia Moderna, é importante mostrar que esse saber já existia 

antes da sua sistematização, sobretudo para revelar que o ensino de Geografia é anterior a sua 

consolidação como ciência. Esta resulta da necessidade de formar profissionais para ensinar 

os conteúdos geográficos já ministrados nas escolas. 

Rocha (1994) assegura que em alguns trabalhos sobre a história da Geografia chega-se 

mesmo a afirmar que o seu início remonta às primeiras comunidades gentílicas.  O rótulo 

geografia, por outro lado, somente passou a ser utilizado na Antiguidade Clássica e é fruto 

direto do pensamento grego. 

 

No processo evolutivo pelo qual passou esta especificidade do saber 

humano, os gregos são considerados os primeiros a registrar de forma 

sistematizada os conhecimentos geográficos.  Os(as) romanos(as), partindo 
dos conhecimentos herdados dos(as) gregos(as), ampliaram 

significativamente esses conhecimentos, tornando-se os(as) responsáveis 

pelas grandes contribuições que se tornariam, mais tarde,  fundamentais no 

desenvolvimento da Geografia enquanto ciência.  Autores como 
Erastóstenes, Tales de Mileto, Anaximandro, Heródoto, Hipócrates, Hiparco, 

além de outros, produziram os conhecimentos alicerçadores do que mais 

tarde seria a geografia científica [...]. (ROCHA, 1994, p.44).   
 

Apesar da contribuição destes autores, foram Estrabão e Cláudio Ptolomeu os maiores 

responsáveis pela sistematização dos conhecimentos geográficos na Antigüidade Clássica. 

Suas obras serviram de modelo para os geógrafos responsáveis pela grande retomada da 

produção de conhecimentos geográficos, ocorrida a partir do século XV. 

Estrabão era historiador e geógrafo, realizou viagens tendo percorrido quase todo o 

mundo que em sua época era conhecido.  

 

Em todos os lugares por ele percorrido, fez questão de contactar com os 
habitantes e, através de conversas, obteve informações orais e escritas, além 

de conhecer as suas tradições.  De todo este material, surgiram as suas 

principais obras: Memórias Antigas, composta de 43 livros e a Geografia, 
considerada a mais importante e composta de 17 volumes.  Nesta última, 

Estrabão realizou uma análise do mundo, tendo a preocupação de produzir 

um mapa mundi, que abarcava a totalidade dos espaços geográficos 

conhecidos pelos gregos e romanos, além de áreas desconhecidas, mas que 
se acreditavam existentes graças a relatos e suposições. (ROCHA, 1994, p. 

47). 
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Desse modo, Estrabão não se interessava em interpretar os fenômenos naturais, pois 

não valorizou a matemática, a astronomia e nem a cartografia, consideradas até então, 

fundamentais para os estudos geográficos. Preocupava-se mais com os fenômenos humanos.  

O tratamento dado a estes fenômenos limitou-se quase que exclusivamente ao registro, já que 

a preocupação do autor era apenas com a descrição, pouco se importando em interpretá-los e 

explica-los. Assim, consolidava-se com ele a Geografia descritiva, que irá influenciar os 

estudos geográficos, sobretudo, na forma que ela passou a ser ministrada nas salas de aula.  

Quanto à Ptolomeu, astrônomo, matemático e geógrafo, seu pensamento era contrário 

ao de Estrabão como apresenta Rocha (1994, p. 48): 

 

O termo geografia criado pelos gregos significa “Ciência da descrição da 
Terra” (geos, Terra e grafein, descrever); porém, o ato de descrever a Terra, 

a corografia, exigia a produção de mapas para que os territórios, objetos da 

descrição, fossem precisamente localizados.  Como conseqüência desta 
necessidade, os geógrafos responsáveis pela arte da cartografia apropriaram-

se dos conhecimentos matemáticos e astronômicos, bem como se viram 

obrigados a desenvolver algumas reflexões de caráter científico acerca da 

forma do nosso planeta. Surgia daí a chamada geografia matemática, que 
teve em Cláudio Ptolomeu um dos seus mais importantes expoentes. 

 

A astronomia, a cosmografia e a cartografia tornaram-se o cerne de sua obra 

constituindo a Geografia Matemática. A obra denominada a Geographike Syntaxis foi 

traduzida pelos árabes, dando-lhe o título de Almagesto. Assim, o pensamento de Ptolomeu se 

tornou conhecido na Europa medieval, o que lhe assegurou duradouro prestígio.  

Segundo Rocha (1994, p. 49) os autores responsáveis pelas concepções teórico-

metodológicas, que deram corpo à denominada Geografia Clássica, tiraram dos modelos 

resultantes das sistematizações realizadas por Estrabão e Ptolomeu os aportes necessários para 

suas produções. 

O processo de construção da chamada geografia clássica ocorreu por meio dos 

geógrafos árabes, pois foi através deles que o ocidente voltou a ter contato com as obras 

daqueles autores. Recuperada e difundida pelos árabes, a produção geográfica dos gregos  e as 

obras de Ptolomeu e Estrabão acabaram se tornando fundamentais para os estudos geográficos 

que na Europa se desenvolveram a partir do século XIV. 

Entretanto, é no século XIX, que atribui-se a Alemanha as primeiras contribuições 

para a sistematização da Geografia com as obras de dois prussianos: Cosmos, em 1845, de 

Alexander von Humboldt e a Geografia Comparada, em 1807, de Karl Ritter. Ambos, 

segundo Gomes (2005), figuram como fundadores da geografia moderna e científica. Eles são 
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contemporâneos, fizeram referências elogiosas recíprocas e seus discursos sobre a Geografia 

comportam numerosos pontos em comum.  

Esses fundadores da Geografia vivenciaram “o clima histórico da unificação alemã e o 

desenvolvimento capitalista tardio da Alemanha, mas já sob a instauração dos passos 

decisivos da unificação” (MOREIRA, 1994, p. 25). Também foram influenciados pela 

filosofia Kantiana, que pregava o conhecimento adquirido a partir dos sentidos, ou seja, da 

observação, denominada empirismo. 

Apesar da experiência e de algumas influências teóricas em comum, Humboldt e 

Ritter criaram concepções completamente diferentes, fazendo surgir, em 1870, a Geografia 

acadêmica ou científica, ou seja, a geografia produzida por meio dos centros universitários e 

ensinada nas escolas. 

Contudo, Humboldt tinha a formação naturalista e realizou várias viagens, nas quais, 

fazia observações e escrevia narrativas. Por isso entendia a Geografia como síntese de todos 

os conhecimentos relativos à Terra. Desta maneira, ele introduziu a geografia-ecologia à 

formação escolar e acadêmica. 

Ritter, ao contrário de Humboldt, tinha formação em Filosofia e História, era um 

estudioso da antropologia e em vista disso, defendia a geografia de estudo dos lugares e suas 

individualidades. Segundo Moraes (2007) apropriava-se também dos desígnios divinos para 

explicar os fatos. Nesse sentido, ele insere na formação acadêmica e escolar a geografia-

história, considerando a concepção de mundo como um antropocentrismo, cujo ponto de 

partida é servir ao homem. 

Ambos procuravam definir a área de interesse da Geografia buscando nos textos 

antigos as raízes do saber geográfico. Para Moraes (2007), todos os trabalhos partem de suas 

formulações mesmo que seja para aceitá-loss ou refutá-los. Nesse sentido, a geografia de 

Ritter é regional e antropocêntrica e a de Humboldt busca abarcar todo o globo sem 

privilegiar o homem. Nesse momento, o pensamento geográfico não formou escola nem 

discípulos, porém deixou como influência geral as noções de caráter descritivo partindo das 

observações. 

Em seguida, observa-se o revigoramento de sistematização da Geografia com as 

formulações de Friedrich Ratzel (1844-1904). A partir de sua obra denominada 

Antropogeografia (1882), ele fundou a escola alemã. Essa obra serviu de instrumento 

poderoso para a unificação e o imperialismo alemão. 

Segundo Moraes (2007), a criação da Confederação Germânica foi o primeiro passo 

para a unificação, pois consistia na implantação de indústrias na Alemanha com o apoio 
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francês. Esse processo desencadeou a disputa entre a Prússia e a Áustria pela hegemonia da 

Confederação e também deu origem à manifestações populares. Isso provocou a reação da 

classe dominante que se aproximou desses movimentos estabelecendo alianças de união. A 

possível unificação acirrou ainda mais a disputa entre os dois reinos pelo domínio culminando 

uma guerra, na qual, a Prússia saiu vitoriosa. Assim, estabeleceu a organização militarizada da 

sociedade e do Estado e impôs sua cultura para toda nação promovendo a unificação da 

Alemanha em 1871. 

Durante a consolidação da Alemanha como Estado Nacional, o país promoveu a 

criação das primeiras cátedras nas universidades e como precisava formar o corpo docente de 

Geografia para atender as escolas elementares, foram criados os cursos universitários.  

Além disso, como a consolidação do estado alemão foi tardia, a Alemanha ficou fora 

da partilha dos territórios
24

 realizada pelos países europeus que se apropriavam de novas 

terras formando colônias. Neste sentido, o país recém-constituído entra na questão do espaço. 

Como expandi-lo e participar do processo da conquista de terras que há muito tempo outros 

países da Europa já se beneficiavam? 

Ratzel, um intelectual ligado ao Estado, torna possível o imperialismo alemão através 

do determinismo geográfico e da criação do espaço vital
25

. Por conseguinte, Moreira (1994) 

aponta que o pensamento de Ratzel baseava-se nas leituras de Spencer, sociólogo que 

transportou as leis da biologia de Darwin para a história da humanidade, considerando que o 

homem, como os animais e as plantas, é um organismo. Partindo dessa análise, Ratzel 

formula seu discurso denominado Determinismo geográfico – consistia na influência do meio 

sobre o homem. Ele criou a teoria do espaço vital, na qual a sociedade é considerada o Estado, 

este é um organismo. Sendo um organismo, o Estado necessitaria de alimento, energia e 

espaço para sobreviver, portanto, deveria lutar pelo domínio, como as espécies o fazem.  

Partindo dessa ideologia, tornou possível o imperialismo alemão e mais tarde com a 

guerra franco-prussiana ocorreu a decadência do Determinismo e a ascensão do Possibilismo.  

A França e a Alemanha (ainda Prússia) disputavam a hegemonia no controle da 

Europa, tal interesse culminou numa guerra onde a Prússia foi vitoriosa. Isso resultou na 

                                                
24 Segundo Souza (1995) o alemão Friedrich Ratzel foi o primeiro autor da Geografia Política que discutiu o 

conceito de território, definindo-o como Estado-Nação, originado de uma história, tradição e ideologia ao utilizar 

o termo solo (Boden) para legitimar a materialização do Estado.  
25 Ratzel desenvolve assim dois conceitos fundamentais em sua antropogeografia. Trata-se do conceito de 

território e de espaço vital, ambos com fortes raízes na ecologia. O primeiro vincula-se à apropriação de uma 

porção do espaço por um determinado grupo, enquanto o segundo expressa as necessidades territoriais de uma 

sociedade em função de seu desenvolvimento tecnológico, do total de população e os recursos, mediada a 

capacidade técnica. (SOUZA, 1995, p.18). 
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incorporação de dois territórios franceses: Alsácia e Lorena, áreas vitais para a 

industrialização devido à presença de reservas de carvão.  

Após esse conflito, Moreira (1994, p. 34) denota: 

 

Mas a geografia na França à época da guerra franco-prussiana encontra-se 

ainda em atraso. É uma geografia informativa e descritiva, ensinada nas 

universidades como disciplina auxiliar do ensino de história. Tem ainda uma 
feição informe e “utilitária”. 

Urgia alça-la ao nível de ciência, como o fizera a “escola alemã”. E esta será 

seu ponto de partida. Prestigiada pelos meios acadêmicos e pelo Estado, a 

geografia alemã será um espelho de geografia para a França. 

   

Por conseguinte, a França busca fortalecer a sua Geografia até então atrasada em 

relação à alemã. Para isto, inseriu a disciplina em todas as séries do ensino básico, criou as 

cátedras e os institutos de Geografia.  

Para se contrapor ao Determinismo de Ratzel, também surgiu na França Paul Vidal de 

la Blache, fundador de uma nova corrente do pensamento geográfico denominada 

Possibilismo, formulada a partir das críticas aos princípios de Ratzel. Desta maneira, ele 

determina como objeto da Geografia a relação entre homem-natureza, colocando o homem 

como um ser que sofre influência do meio, mas tem a possibilidade de transformá-lo. Ou seja, 

o homem com sua cultura cria a paisagem
26

 e gênero de vida peculiares a cada porção da 

superfície da Terra. Esse pensamento manteve o empirismo da escola alemã e apoiou-se no 

funcionalismo-positivismo. 

Moreira (1994) ressalta que a escola francesa dividiu a geografia em duas que se 

subdividirão até o infinito: Geografia Física com Humboldt e a Geografia Humana com 

Ritter. A referência de Ritter sobre a região
27

 será adotada como conceito chave para as 

                                                
26 As paisagens desempenharam um papel importante na Geografia da primeira metade do século vinte, 

entretanto seu estudo permaneceu essencialmente baseado em duas concepções: a concepção funcional e a 

concepção arqueológica. Na primeira, a paisagem era concebida como reflexo do funcionamento social, cultural 

e econômico da sociedade. Na segunda, parte da paisagem não refletia o funcionamento atual, mas os 

funcionamentos passados. A dimensão estética quase não foi contemplada, salvo na análise da harmonia da 

paisagem feita por alguns geógrafos alemães. Atualmente a situação é completamente diversa. Os geógrafos 

estudam a dimensão estética das paisagens, quer sejam rurais ou urbanas, quer sejam as paisagens dos pintores. 

(CLAVAL, 2002, p.22). 
27 Corrêa (2001) reforça que a partir do século XIX até aproximadamente a década de 1970, foram estabelecidas 
três acepções sobre o conceito de região: a primeira corresponde ao Determinismo Ambiental (1870-1920) 

momento em que a região é concebida como região-natural – entendida como uma parte da superfície da Terra 

sendo caracterizada pela uniformidade resultante da combinação e interação dos elementos naturais como clima, 

solo, vegetação, dentre outros, ou seja, a região natural é concebida como um ecossistema onde seus elementos 

acham-se integrados e interagentes. A segunda refere-se ao Possibilismo (1920-1950), concebe a região 

paisagem, entendida como resultado de um longo processo de transformação da paisagem natural em paisagem 

cultural. Quanto à terceira, se estende da Geografia Nova a Geografia Crítica (1950-1970) corresponde, 

respectivamente, a diferenciação da área formando região com características em comum e a diferenciação de 

áreas partindo da concepção da lei do desigual e combinado com a divisão internacional do trabalho.   
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discussões dentro da geografia francesa sendo difundida como Geografia Regional, resultando 

em várias obras monográficas de cunho descritivo. 

A escola francesa entra em decadência na década de 1950 com o surgimento da escola 

anglo-saxônica ou Geografia teorético-quantitativa nos Estados Unidos, vinculada aos nomes 

de Alfred Hettner e Richard Hartshorne. Também denominada de racionalista por apresentar 

menor carga empirista em relação as correntes anteriores. Os dois fundadores 

fundamentavam-se no neokantismo, em vez da descrição subjetiva toma lugar a objetividade 

descritiva da linguagem matemática.  

A Geografia teorético-quantitativa marca o fim da Geografia Clássica ou Tradicional, 

como aponta Gomes (2005, p. 254): 

 

[...] a visão sistêmica, a utilização de modelos e a submissão à lógica 

matemática penetraram fortemente nas ciências naturais e sociais a partir dos 
anos cinquenta. É neste contexto que se faz a passagem de uma geografia 

clássica para uma geografia dita moderna. 

 

 Esse período foi importante pela contribuição na sistematização do conhecimento e 

desenvolvimento de técnicas de descrição deixando um acervo de obras baseadas no 

empirismo, bem como, a ciência de síntese, a ciência de contato. Em contrapartida, essa 

Geografia se desenvolveu visando atender os interesses do Estado.  

Não se pode negar a contribuição da Geografia Tradicional, uma vez que deu origem a 

conceitos relevantes no campo geográfico, como: território, região, região-natural, região 

paisagem e gênero de vida entre outros se tornando base para as novas análises geográficas.  

Essa geografia dita Tradicional foi superada por não permitir a compreensão da 

sociedade na Modernidade. Por isso, Gomes (2005) assegura que era necessário introduzir o 

projeto de uma nova ciência, que pudesse finalmente dissolver toda a inadequação, a 

defasagem e as dicotomias para fundar uma nova geografia.  

Em suma, se a geografia tradicional, assim como a geografia quantitativa sofriam dos 

mesmos males, a verdadeira revolução do conhecimento geográfico poderia vir da corrente 

radical. 

Para Moraes (2007) Richard Hartshorne foi o que mais se afastou dessas colocações 

sem romper com o pensamento tradicional, contudo o seu pensamento já apresentava papel de 

transição devido a crise declarada pelos geógrafos.  

A crise da Geografia Tradicional enseja novos caminhos e é, a partir de 1970, que 

surge a Geografia Crítica ou Radical baseada no materialismo histórico e dialético e a 
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Geografia Humanista ou Cultural fundamentada na fenomenologia. Por isso, Gomes (2005, p. 

279) assevera: “para os radicais, no entanto, a ideia principal era a da crise. Crise do 

capitalismo, crise política, crise da ciência política, do positivismo”.  

Dessa forma, os geógrafos, fundamentados no materialismo histórico e dialético de 

Karl Marx e Friedrich Engels formulam a Geografia Crítica apresentando o espaço 

geográfico
28

 produzido por meio dos processos sociais como objeto de estudo do campo 

geográfico.  

 

É um espaço produzido pelo processo do trabalho, para servir à sua 

repetição, para servir à reprodução da produção. É produção e condição de 

produção. [...] Praticamente a primeira natureza (“natureza natural”) nas 
“sociedades naturais”. Inteiramente segunda natureza nas sociedades 

apoiadas em alto nível de desenvolvimento das forças produtivas.  Espaço 

produzido, o espaço geográfico teria existência efêmera se a produção não 

fosse reprodução. Como qualquer produto do trabalho dos homens.  E como 
produto, tem que ser reproduzido.  [...] Encontra-se em permanente processo 

de transformação, acompanhando e condicionando a revolução das 

sociedades. (MOREIRA, 1994, p.88). 

 

Em contrapartida, Gomes (2005) confirma que Lacoste mantém uma posição ambígua 

diante da dimensão espacial, pois nunca foi central na reflexão marxista clássica, tendendo a 

desaparecer nos textos mais tardios de Marx. Ele ainda revela que a análise marxista na 

Geografia corre o risco de supervalorizar a História ou a Economia política, por isso, a 

geografia perde sua capacidade explicativa, quando apela para o marxismo, podendo somente 

trabalhar com uma causalidade histórica e econômica.  

No entanto, o lançamento da revista Hérodote por Yves Lacoste, em 1976, simboliza a 

difusão do pensamento crítico na França. Esse momento caracteriza-se pela realização 

profunda de uma análise a Geografia Tradicional, onde a mais radical foi realizada por Yves 

Lacoste em sua obra “A geografia serve antes de tudo para servir a guerra” ao mostrar o saber 

geográfico em dois planos: Geografia dos Estados-Maiores e Geografia dos Professores. A 

primeira está relacionada as práticas de poder e a segunda refere-se a Geografia Tradicional 

em dupla função: um saber inútil que mascara a Geografia dos estados-Maiores e outra que 

                                                
28 Para Corrêa (1995), o espaço não se constitui um conceito-chave na Geografia Tradicional, contudo está 

presente na obra de Ratzel e de Hartshorne. Este conceito só será desenvolvido nas correntes de pensamento da 

Geografia Teorético-Quantitativa e da Geografia Crítica. Um considera o espaço como um receptáculo que 

apenas contem coisas. Ou seja, o espaço absoluto onde numa dada área estabelece-se uma combinação única de 

fenômenos naturais e sociais. E o outro aparece efetivamente na análise marxista a partir da obra de Henri 

Lefèbvre, considerado como o locus da reprodução das relações sociais de produção, isto é, reprodução da 

sociedade.  
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serve aos mesmos com levantamento de informações e dados precisos sobre vários lugares da 

terra de forma camuflada.  

Vale ressaltar que a Geografia Crítica teve a contribuição dos geógrafos e não-

geógrafos. Segundo Vesentini (2010, p. 36): 

 

Essa geografia radical ou crítica coloca-se como ciência social, mas estuda 
também a natureza enquanto recurso apropriado pelos homens e enquanto 

uma dimensão da história, da polítca. [...] Suas fontes de inspiração vão 

desde marxismo (especialmente do próprio Marx), até o anarquismo (onde se 
“recupera” autores como Elisée Reclus e Piotr Kropotkin)

29
, passando por 

autores como Michel Foucault (que escreveu vários artigos na revista 

Hérodote, além de ter exercido influência sobre alguns geógrafos da nova 

geração), Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, André Gorz, [...], Henri 
Lefebvre e outros. 

 

A admissão de teorias desses geógrafos e não geógrafos no movimento de renovação 

da Geografia promoveram a aceitação de diversos processos teóricos, metodológicos e 

conceituais. Como declara Gomes (2005, p. 279) “posicionando-se simultaneamente contra a 

geografia tradicional e a geografia dita quantitativa, os radicais pretendiam fundar uma nova 

ciência, que devia estar de acordo com as bases de uma nova sociedade”.  Por conseguinte, o 

momento de Renovação da Geografia, diga-se de passagem, no âmbito da Geografia Crítica 

ocorre a inserção da diversidade nas discussões teórico-metodológica: estruturalista, 

marxismo, existencialismo, dentre outros. 

Quanto ao conceito de espaço geográfico, Henri Lefèbvre, em 1976, concebe como 

lócus da reprodução das relações sociais de produção marcando os geógrafos da década de 

1970. Nesse sentido, Gomes (2005, p. 297) corrobora ao anunciar que: 

 

A geografia radical apela, assim, para o conceito de espaço social, a fim de 

traduzir aí a idéia de dinâmica social inscrita em um espaço que é, ao mesmo 

tempo, reprodutor de desigualdades e a condição de sua superação, o reflexo 
de uma ordem e de um dos meios possíveis para transformar esta mesma 

ordem; enfim, o espaço faz parte da dialética social que o funda. O que é, no 

entanto, fundamental para a geografia é o estatuto da independência ou de 

especificidade dos fenômenos espaciais em relação à análise da sociedade tal 
como é concebida no sistema marxista. 

  

Como espaço social esta tendência acentua a concepção pela qual “o marxismo 

distingue os oprimidos dos opressores, os dominados dos dominantes, os trabalhadores dos 

proprietários e assim por diante”. Trata-se de um humanismo moral, centrado na ideia de 

                                                
29 No Brasil, os pensamentos de Elisée Reclus e Piotr Kropotkin ficaram à margem das discussões. 
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justiça e de direito. “A geografia desta concepção valoriza os temas próximos à cultura e à 

cidadania” (GOMES, 2005, p. 301). Partindo desta reflexão, este novo paradigma aponta 

como categorias de análise a produção, reprodução, o consumo, a troca, a propriedade, o 

Estado, o mercado e as classes sociais. 

Quanto a Geografia Humanista ou Cultural ressurgiu no mesmo período da Crítica e 

está fundamentada na filosofia dos significados, especialmente na fenomenologia mantendo 

uma crítica a Geografia de cunho lógico-positivista e também a retomada do historicismo.  

Para Claval (2002) a Geografia Cultural da atualidade é mais importante do que no 

passado (nasceu na mesma época da Geografia Humanista, final do século XIX): 

 

1 – Final do século dezenove até os anos cinqüenta: os geógrafos adotavam 

uma perspectiva positivista ou naturalista, não estudando a dimensão 
psicológica ou mental da cultura. O interesse voltava-se para os aspetos 

materiais da cultura, as técnicas, as paisagens e o gênero de vida. As 

representações e as experiências subjetivas dos lugares foram completa e 
voluntariamente esquecidas. Contudo, a contribuição desse período também 

foi importante. Esta perspectiva mostrou que os aspectos culturais 

fundamentais para a Geografia inserem-se em três domínios: a) das relações 
homens/meio ambiente, através do estudo do meio humanizado, da 

paisagem, das técnicas e das densidades; b) das relações sociais, a partir do 

estudo das instituições, da comunicação e da difusão das idéias e das 

técnicas; c) da organização regional e do papel dos lugares. 
Essa classificação permanece útil para o entendimento dos problemas atuais 

[...]. 

2- Anos sessenta e setenta: a evolução da Geografia Cultural deu-se numa 
tentativa de utilizar os resultados da “Nova Geografia” para uma 

sistematização metodológica. Esta perspectiva não me interessa atualmente. 

3- Após anos setenta: ocorreu uma mudança significativa, haja vista a 
Geografia Cultural deixar de ser tratada como um subdomínio da geografia 

humana, posicionando-se no mesmo patamar da Geografia Econômica ou da 

Geografia Política. (CLAVAL, 2002, p.19-20). 

 

Gomes (2005) aponta algumas características fundamentais do humanismo que foram 

retomadas pela geografia Cultural, dentre elas é possível citar quatro: a subjetividade do 

saber, a posição holística, o homem como produtor de cultura e o método. A primeira é um 

dos traços mais marcantes do humanismo e corresponde a concepção antropocêntrica. O 

espaço é sempre um lugar carregado de significações variadas.  

A segunda acusa a perda de riqueza do todo quando limita-se  a análise da visão das 

partes, pois o todo não é soma das partes e o fato de estudar certos aspectos não permite dar 

conta da totalidade. A geografia humanista compreende que a ação humana não pode jamais 

estar separada de seu contexto, seja ele social ou físico.  
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A terceira o homem é considerado como um produtor de cultura, ou seja, cultura no 

sentido de atribuição de valores às coisas que nos cercam. Para os humanistas, generalizar 

significa negligenciar as propriedades fundamentais dos contextos particulares. 

Quanto à quarta, refere-se a hermenêutica, único método eficaz de interpretação, 

trabalha com abstrações artificiais levando em conta os contextos próprios e específicos a 

cada fenômeno. 

Esse humanismo moderno faz parte do discurso da Geografia Cultural e ao rejeitar o 

racionalismo, desenvolveu novos métodos, por isso, procurou novas referências como o 

existencialismo ou a fenomenologia. Como é possível perceber nesta argumentação de Gomes 

(2005, p. 317): 

 
A perspectiva racionalista é acusada de esquecer que o espaço é 

cotidianamente apropriado pelos grupos que nele habitam e lhe conferem 

dimensões simbólicas e estéticas. Assim, olhar o espaço sob um ângulo 
objetivo e generalizador é arriscar deixar de lado toda uma série de aspectos 

que dão sentido e espessura a ele, tais como o sentimento de pertencimento, 

as imagens dos lugares, a dinâmica identitária, a experiência estética, etc. 

 

Desse modo a Geografia Humanista é uma corrente de pensamento que se constitui da 

subjetividade, intuição, sentimentos, experiências e simbolismos privilegiando o singular e 

não o particular ou universal. Influenciada por Eric Dardel, Frèmont (espaço vivido) e, mais 

especificamente no campo geográfico por Yi-Fu Tuan, Sauer e Relph. 

Portanto, a Geografia retoma o conceito de paisagem
30

 e apresenta também como 

conceitos-chave o espaço e o lugar
31

 a partir da noção de espaço vivido, ou seja, o espaço 

experienciado pelo sujeito para a realização da análise de um fenômeno, como mostra Gomes 

(2005, p.312): 

 

O geógrafo deve se colocar na perspectiva de um observador privilegiado, 

capaz de interpretar. Ele dispõe, com efeito, de elementos que o tornam mais 

sensível à compreensão de atividade humana, notadamente daquela que se 
exerce espacialmente. A representação espacial significa, aqui, mais do que 

uma simples indicação da localização dos fenômenos; ela permite, com 

efeito, resgatar a inteligibilidade que os fatos espaciais adquirem quando são 
compreendidos a partir de seus contextos próprios. Os grupos humanos, 

quando se organizam espacialmente, não têm consciência explícita de todos 

                                                
30 Na Geografia Cultural, a partir dos anos 70, o conceito de paisagem ressurge de forma renovada. Pois os 

geógrafos passam a concebê-la como o “estudo da convivência dos homens e do movimento da população que, 

por meio da cultura e valores constituem o espaço visível dando-lhe formas”. Dentre os estudiosos que abordam 

esse conceito, pode-se destacar: Pierre Deffontaines, Carl Sauer, Paul Claval e outros.  
31 Para Tuan (1983) o conceito de lugar está relacionado ao espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço 

vivido, experienciado, ou seja, espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e 

o dotamos de valor. 
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os processos de significação que são atribuídos e vividos cotidianamente no 

espaço. A tarefa do geógrafo é, portanto interpretar todo o jogo complexo de 

analogias, de valores, de representações e de identidades que figuram neste 
espaço.  

 

Analisando os paradigmas da Geografia numa perspectiva histórica percebem-se as 

transformações ao sair da Geografia Clássica ou Tradicional de cunho descritivo para uma 

Geografia Crítica que busca compreender o espaço como local de reprodução das relações 

sociais de produção, bem como as aspirações humanas estabelecidas com os espaços de 

afetividade marcada pela Geografia Humanista.  

Em seguida, será discutida a introdução da geografia escolar na educação brasileira e 

as influências que irão constituí-la promovendo um modo de ensinar e de avaliar a 

aprendizagem na escola.  

 

5.2 Educação brasileira e a inserção da Geografia Escolar sob a influência do 

pensamento geográfico, das ideias pedagógicas e das políticas educacionais  

 

A inserção da Geografia como disciplina na educação brasileira não pode ser 

desvinculada da influência da ciência geográfica e nem da Geografia construída no País. 

Esses três elementos estão relacionados, por isso, serão enfatizados durante a apresentação do 

processo histórico da educação brasileira. Além disso, serão resgatados fragmentos que 

permitam a compreensão do ensino da referida disciplina e de suas práticas avaliativas. 

A compreensão da junção desses três aspectos levantados resulta das considerações de 

Cavalcanti (2001, p. 9-10): 

 

A relação entre uma ciência e a matéria de ensino é complexa; ambas 
formam uma unidade, mas não são idênticas. A ciência geográfica constitui-

se de teorias, conceitos e métodos referentes à problemática de seu objeto de 

investigação. A matéria de ensino Geografia corresponde ao conjunto de 
saberes dessa ciência [...] Em razão desta distinção, a seleção e organização 

de conteúdos implicam ingredientes não apenas lógico-formais como, 

também, pedagógicos, epistemológicos, psicognitivos, didáticos, tendo em 
vista a formação da personalidade dos alunos. Há no ensino, uma orientação 

para a formação do cidadão diante de desafios e tarefas concretas postas pela 

realidade social e uma preocupação com as condições psicológicas e 

socioculturais dos alunos. A ciência geográfica, por si só, não tem 
responsabilidade de ocupar-se com esses aspectos.  
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Partindo dessa ideia, considera-se que o avanço da Geografia escolar no Brasil não 

coincide com a evolução da ciência geográfica, porém não se pode negar que a disciplina 

recebeu suas influências.  

Para tanto, utiliza-se a história da educação brasileira tomando como referência o 

tempo cronológico de Saviani (2013) ao considerar quatro períodos
32

: o primeiro entre 1549 e 

1759; o segundo entre 1759 e 1932; o terceiro entre 1932 e 1969 e o quarto entre 1969 e 2001.  

O autor supracitado designa o primeiro período como educação colonial no Brasil 

compreendendo três etapas distintas: período heroico (1549 – 1599), quando ocorre a 

consolidação da educação jesuítica; Ratio Estudiorum (1599 – 1759) período em que foi 

implantado um conjunto de regras a serem seguidas pelas escolas jesuíticas incluindo também 

normas para a avaliação do ensino e aprendizagem e a fase pombalina (1759 – 1808), quando 

ocorreu o fechamento das escolas jesuíticas. 

  O período heroico corresponde ao processo de colonização do Brasil, pois a 

conquista do Brasil e a tentativa de sua apropriação levou o governo de Portugal instalar o 

governo geral. Para Haidar e Tanuri (2011) e Saviani (2013) a história da educação no Brasil 

inicia-se em 1549 com a vinda dos seis jesuítas chefiados por Manoel da Nóbrega que aqui 

aportaram em companhia do primeiro governador-geral Tomé de Sousa. A partir de então, o 

ensino público no país ficou praticamente entregue aos padres da Companhia de Jesus por 

mais de duzentos anos. 

A chegada dos jesuítas foi importante para o início da educação brasileira
33

, pois, eles 

tentavam adestrar os índios tidos como povos selvagens através da catequese, ideia que 

permitiu o controle da educação pelos jesuítas durante muito tempo:  

 
Diferentemente, os jesuítas vieram em consequência de determinação do rei 

de Portugal, sendo apoiados tanto pela Coroa portuguesa como pelas 

autoridades da colônia. Nessas circunstâncias, puderam proceder de forma 
mais orgânica, vindo a exercer virtualmente o monopólio da educação nos 

dois primeiros séculos da colonização. Guiando-se pelas mesmas ideias e 

princípios, os jesuítas estenderam sua ação praticamente ao longo de todo 
território conquistado pelos portugueses na América Meridional, o que fez 

com que o ensino por eles organizado viesse a ser considerado como um 

sistema pelos analistas da história da educação brasileira do período colonial. 

(SAVIANI, 2013, p. 41).   

 

                                                
32 Denominaremos os períodos de forma ordinal para tornar o texto mais didático. 
33 Não só os jesuítas contribuíram para a educação no Brasil, mas também “franciscanos, e beneditinos, outras 

ordens religiosas se fizeram presentes no processo de colonização do Brasil, como os carmelitas, mercedários, 

oratorianos e capuchinhos, tendo desenvolvido alguma atividade educativa”. (SAVIANI, 2013, p. 41). 
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Nesta fase de prosperidade da missão jesuítica no Brasil, a Companhia de Jesus deu 

início ao plano de estudos a ser implantado em todos os colégios da Ordem, denominado de 

Ratio Studiorum. 

O Plano Ratio era universalista e elitista conforme Saviani (2013), pois se tratava de 

um plano adotado indistintamente por todos os jesuítas, independente do lugar onde 

estivessem e acabou destinando-se aos filhos dos colonos e excluindo os indígenas. Desta 

maneira, os colégios jesuítas se converteram no instrumento de formação da elite colonial. 

Esse plano seguia o modelo francês denominado de modus parisienses vivenciado 

pelos jesuítas quando estudaram na Universidade de Paris, por isso o adotaram. Dentre as 

características do modelo parisiense, é possível citar: reunião de alunos da mesma idade, 

mesmo nível de instrução, programa pré-estabelecido constituído de conjunto de 

conhecimentos de acordo com o nível dos alunos, exercícios que pretendiam mobilizar a 

aprendizagem do aluno e cada classe tinha um professor que ministrava as aulas. Este modelo 

assemelha-se ao da escola moderna. 

No que se refere a avaliação, Saviani (2013, p 52 ) assevera: 

 

Baseando-se na escolástica, o modus parisienses tinha como pilares a lectio, 

isto é a preleção dos assuntos, que deviam ser estudados, o que podia ser 

feito literalmente por meio de leitura; a disputatio, que se destinava ao 
exame das questiones suscitadas pela lectio; e as repetitiones, nas quais os 

alunos, geralmente em pequenos grupos, repetiam as lições explanadas pelo 

professor diante dele ou de um aluno mais adiantado. Os mecanismos de 
incentivo ao estudo implicavam castigos corporais e prêmios, louvores e 

condecorações, além da prática da denúncia ou delação.    

 

Luckesi (2006) corrobora ao assegurar que o erro deveria ser tratado como fonte de 

virtude e não de castigo revelando que essa ideia de promover a vergonha, o medo por meio 

da ameaça de castigo físico caso o aluno cometesse erros é proveniente da Pedagogia Jesuítica 

e Comeniana. A primeira marcada pelo ritual de provas e exames, ocasião solene, seja pela 

constituição da banca examinadora ou comunicação pública dos resultados. A segunda 

fundamentada na Didática Magna, de John Amós Comênio, dava conselhos aos educadores 

defendendo o uso do medo para chamar atenção dos alunos, ou seja, a vergonha e o medo de 

não saber, segundo o senso comum do magistério, devem servir como lição para o aluno que 

não aprendeu.  

Essa maneira de agir na sala de aula era humilhante porque expunha a fragilidade do 

aluno diante dos colegas e ainda servia de exemplo para que os outros não cometessem erros: 
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No passado, em nossa prática escolar, castigava-se fisicamente. No Sul do 

país, era comum o professor utilizar-se da régua escolar para bater no aluno 

que não respondesse com adequação às suas perguntas sobre uma lição 
qualquer. No Nordeste brasileiro, esta mesma prática era efetivada por meio 

da palmatória, instrumento de castigo com o qual o professor batia na palma 

da mão dos alunos. A quantidade de “palmadas” dependia do juízo desse 

professor sobre a possível “gravidade” do erro. O castigo físico, noutras 
vezes, dava-se pela prática de colocar o aluno “de joelhos” sobre grãos de 

milho ou de feijão, ou ainda de colocá-lo para a frente da classe, voltado 

para a parede e com os braços abertos. Pequenos martírios! (LUCKESI, 
2011, p. 190). 

 

Estas práticas estavam inscritas nas pedagogias dos séculos XVI e XVII, dessa forma, 

o autor supracitado assegura que esse modo de avaliar não auxiliava na aprendizagem do 

estudante, era útil para desenvolver personalidades submissas, mantinha o processo de 

seletividade social e exercia papel disciplinador. 

Na realidade, o Ratio compreende um código de regras estabelecidas nas instituições 

de ensino, em 1591, com caráter experimental de três anos e, em 1599 chegou-se a versão 

definitiva. O código possuía 467 regras, dentre elas, vale ressaltar que havia treze normas para 

a distribuição de prêmios e onze regras para os exames escritos: 

 

1. Presença dos alunos – Entendam todos que, se alguém faltar no dia da 

prova escrita, a não ser por motivo grave, não será levado em 
consideração no exame. 

2. Tempo para a prova – Venham a tempo à aula para que possam ouvir 

exatamente a matéria da prova e os avisos que por si ou por outrem der o 

Prefeito de Estudos e terminem dentro do horário escolar. Dado o sinal 
do silêncio, a ninguém será permitido falar com outros nem mesmo com 

o Prefeito ou com quem o substituir. 

3. Preparação – Os alunos devem trazer os livros e o mais que for 
necessário para escrever, a fim de que não seja necessário pedir coisa 

alguma a quem quer que seja durante a prova. 

4. Forma – A prova será adaptada ao nível de cada classe, escrita com 
clareza, de acordo com as palavras do ditado e de acordo com o modo 

prescrito. O que for duvidoso será interpretado no sentido falso; as 

palavras omitidas ou mudadas, sem razão, para evitar dificuldades, 

considerem-se como erros. 
5. Cuidado com os que se sentam juntos – Tome-se cuidado com os que se 

sentam juntos: porque, se porventura duas composições se apresentarem 

semelhantes ou idênticas, tenham-se ambas como suspeitas por não ser 
possível averiguar qual o que copiou do outro. 

6. Saída da aula – Para evitar fraudes, se, iniciada a prova, obtiver alguém, 

por motivo de força maior, licença para sair, deixe tudo que escreveu 
com o Prefeito ou com quem no momento estiver encarregado da aula. 

7. Entrega das provas – Terminada a composição, poderá cada um, em seu 

lugar, rever, corrigir e aperfeiçoar, quanto quiser, o que escreveu; 

porque, uma vez entregue a prova ao Prefeito, se depois quiser fazer 
alguma correção, já lhe não poderá ser restituída. 
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8. Assinatura do nome – Cada qual dobre a sua prova conforme as 

instruções do Prefeito e, no verso, escreva em latim só o nome e 

cognome do autor para que mais facilmente se possam dispor todas em 
ordem alfabética, se preferida. 

9. Conclusões da prova – Os que se aproximarem do Prefeito para entregar 

a prova levem consigo os próprios livros, a fim de que, uma vez 

entregue, se retirem logo da aula, em silêncio; enquanto saem alguns, 
não mudem os outros de lugar, mas terminem a composição onde 

começaram. 

10. Tempo – Se alguém não terminar a prova no tempo prescrito, entregue o 
que escreveu. Convém, por isto, que saibam todos exatamente o tempo 

que lhes é dado para escrever, para copiar e para rever. 

11. Apresentação aos exames – Finalmente, quando se apresentarem para o 

exame (oral), levem consigo os livros explicados durante o ano e sobre 
os quais hão de ser interrogados; enquanto é examinado um, os demais, 

prestam toda atenção; não façam, porém, sinais aos outros nem corrijam 

se não forem perguntados. (FRANCA, 1952, p. 177 – 178). 

 

Essas referências serviram para as práticas avaliativas das disciplinas ministradas nos 

colégios pertencentes a Companhia de Jesus. Na realidade, algumas dessas regras avaliativas 

se assemelham às que se praticam ainda hoje nas atuais disciplinas escolares. 

No período de implantação do Ratio Studiorum, a Geografia era uma disciplina 

secundária em relação as outras como mostra a citação abaixo: 

 

No Brasil os cursos de filosofia e teologia eram, na prática, limitados à 

formação dos padres catequistas. Portanto o que de fato se organizou no 
período colonial foi o curso de humanidades (“estudos inferiores”), que tinha 

duração de seis a sete anos e cujo conteúdo reeditava o Trivium da Idade 

Média, isto é, a gramática [...]. A dialética, chamada na Ratio de 

humanidades [...]. E a retórica [...] No conteúdo trabalhado nesses cursos o 
latim e o grego constituíam as disciplinas dominantes. A elas subordinavam-

se a língua vernácula, a história e a geografia, ensinadas na leitura, versão e 

comentários dos autores clássicos. (SAVIANI, 2013, p. 57).     

 

Porém, somente a partir do século XIX é que a Geografia adquire a categoria de 

disciplina autônoma. 

O Ratio Studiorum predominou no ensino brasileiro até 1759, momento em que 

Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, foi nomeado primeiro-ministro do 

rei Dom José I. Neste governo, ocorreram mudanças no âmbito educacional com a política de 

expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias, bem como o fechamento de todas as 

classes e escolas dirigidas pelos jesuítas propondo uma nova reforma. Esta fase denominada 

Era Pombalina marca o fim do primeiro período e início do segundo.  

No início do segundo momento (1759 a 1932), a educação no Brasil ainda estava sob a 

influência de Pombal. Porém, vale salientar outros acontecimentos sem deixar de lado a 
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disciplina de Geografia, como: a independência do Brasil e a primeira Constituição; o projeto 

de Januário da Cunha Barbosa; as reformas educacionais; a criação das escolas de Primeiras 

Letras; a inserção da Geografia como disciplina no colégio Pedro II; o “caso” dos Liceus; 

Regulamento Couto Ferraz; a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e 

da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e a permanência da pedagogia Tradicional por 

todo o período. 

No que tange ao aspecto educacional, Pombal decretou, em 1772, a reforma dos 

estudos maiores ou ensino de nível superior em Portugal e dos estudos menores ou escolas de 

primeiras letras. Além disso, introduziu as aulas régias a serem mantidas pela Coroa. Seu 

ideário pedagógico era influenciado pelas ideias iluministas: 

 

[...] visava a modernizar Portugal,  colocá-lo no nível do Século da Luzes, 

como ficou conhecido o século XVIII. Isso significava sintonizá-lo com o 
desenvolvimento da sociedade burguesa centrada no modo de produção 

capitalista, tendo como referência os países mais avançados, em especial a 

Inglaterra. Por isso, às medidas de remodelação da instrução pública com a 

criação das aulas régias de primeiras letras, à racionalização das aulas de 
gramática latina, grego, retórica e filosofia e à modernização da 

Universidade de Coimbra pela introdução dos estudos das ciências empíricas 

acrescentou-se a criação da Aula do Comércio e do Colégio dos Nobres. 
(SAVIANI, 2013, p. 103).  

 

Esse plano perdurou bastante tempo e sofreu poucas mudanças, após a morte do rei de 

Portugal, Dom José I, em 1777, e mesmo depois da demissão do Marquês de Pombal pela 

Dona Maria I ao assumir o trono no lugar de seu pai. 

Tal política educacional destinava-se não somente à Portugal mas também aos seus 

domínios: Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Ilha do Príncipe, Angola, Macau e Goa. 

No caso do Brasil, as escolas de primeiras letras serviam como pré-requisito para 

ingressar nos estudos maiores. No entanto, o plano não atendia a todos igualmente como 

revela Saviani (2013, p. 96): 

 

[...] “nem todos os indivíduos destes Reinos e seus Domínios se hão de 
educar com o destino dos estudos Maiores”. [...] ficam excluídos deste 

destino os “empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris, que 

ministram sustento dos Povos e constituem os braços e mãos do Corpo 
Político”. Para esses, diz o rei, bastariam “as Instruções dos Párocos”.    

 

Fazia parte do currículo: ler, escrever, contar, Retórica, Filosofia, o Latim e o Grego. 

Porém a quantidade de aulas régias que deveriam ser ministradas no Brasil comparadas à 
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Portugal era reduzida e geralmente ministrada na casa dos próprios professores de forma 

avulsa e isolada.  

Nesse período, mesmo com a vinda da família Real para o Brasil, a proposta de 

Pombal no campo educacional se manteve até o ano de 1834. Desta maneira, observa-se que 

as reformas pombalinas para a instrução pública se contrapõem as ideias religiosas por meio 

da perspectiva laica inspirada no Iluminismo atribuindo ao Estado o papel da instrução.  

Entretanto, a Independência do Brasil, em 1822, e a primeira Constituição Nacional 

outorgada, em 1824, por Dom Pedro I, foram importantes para a instrução pública. Apesar da 

Assembleia Constituinte ter apontado a legislação da instrução pública como uma das 

necessidades, a apresentação das propostas de projetos foi deixada de lado e a comissão de 

instrução pública se empenhou apenas na criação das universidades. Nesse momento, a 

instrução primária passou a ser gratuita a todos os cidadãos. 

Somente em 1826, retomou-se a discussão sobre a instrução pública e entre as várias 

propostas, o projeto de Januário da Cunha Barbosa pretendia dividir o ensino em quatro 

graus: 1. Pedagogias correspondiam aos conhecimentos elementares com duração de três 

anos; 2. Liceus abrangia a formação profissional; 3. Ginásios compreendia os conhecimentos 

científicos, dentre os quais é possível destacar o ensino da geografia antiga e moderna e 4. 

Academias é referente a todas as ciências exatas, naturais e sociais.  

Porém, essa proposta não entrou em discussão e a Câmara dos Deputados preferiu 

aderir a Lei de 15 de outubro de 1827, que resultou na criação das Escolas de Primeiras Letras 

que deveriam ser instaladas em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do país.  

Apesar disso, se as escolas tivessem se instalado como preconizava a lei, teria dado 

origem a um sistema nacional de educação. No entanto, isso não ocorreu, fato que levou o 

governo central através do Ato Adicional à Constituição do Império a transferir o cuidado das 

escolas primárias e secundárias para os governos provinciais.  

Dessa forma, a elaboração curricular do ensino nas Escolas de Primeiras Letras não 

constava a disciplina de Geografia como declara Saviani (2013, p. 126):  

 

Essa primeira lei de educação do Brasil independente não deixava de estar 

em sintonia com o espírito da época. Tratava ela de difundir as luzes 

garantindo, em todos os povoados, o acesso aos rudimentos do saber que a 
modernidade considerava indispensáveis para afastar a ignorância. O 

modesto documento legal aprovado pelo Parlamento brasileiro contemplava 

os elementos que vieram a ser consagrados como o conteúdo curricular 
fundamental da escola primária: leitura, escrita, gramática da língua 

nacional, as quatro operações da aritmética, noções de geometria, ainda que 
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tenham ficado de fora das noções elementares de ciências naturais e das 

ciências da sociedade (história e geografia).  

 

Entretanto, Vlach (2004) assegura que o ensino de geografia não integrava diretamente 

os conteúdos das escolas de primeiras letras, mas isso não impediu que se fizesse presente de 

maneira indireta nessas escolas, pois estava presente nos textos sobre a história do Brasil e da 

língua nacional que enfatizavam a descrição do território: 

 

Apesar do enorme fosso entre o povo, praticamente à margem da educação, 

e as elites, que se beneficiavam de tais iniciativas e de outras oportunidades, 

o ensino de geografia se fez indiretamente presente nos conteúdos das 

escolas de primeiras letras ao longo do Império. Porque aqueles que 
escreviam livros didáticos de Língua Portuguesa e História do Brasil para as 

escolas de primeiras letras, e, concomitantemente, para as escolas normais, 

geralmente enfatizavam o território brasileiro, enaltecendo sua dimensão e 
descrevendo suas belezas naturais, algo que se manteve [...] nas décadas do 

Brasil republicano, inclusive por parte de alguns que começaram a publicar 

livros de Geografia do Brasil. (VLACH, 2010, p. 52-53). 

 

Contudo as reformas educacionais passaram a inserir o estudo de geografia no 

programa do currículo escolar, como é possível destacar aquelas apresentadas por Rocha 

(1994, p. 116): 

 

Ao todo, do período correspondente à implantação do regime republicano até 
à Revolução de 30, nada menos do que cinco reformas educacionais foram 

implementadas no Brasil: Reforma Benjamin Constant (1890), Reforma 

Epitácio Pessoa (1901), Reforma Rivadávia Corrêa (1911), Reforma Carlos 

Maximiliano (1915), e a Reforma Luiz Alves/ Rocha Vaz (1925).  Destas, 
para os fins desse trabalho, adquire para nós fundamental importância a 

implementada por Luiz Alves/Rocha Vaz, pois é a partir dela, que 

oficialmente temos a legitimação de uma geografia dos(as) professores(as) 
com bases na chamada geografia moderna. 

 

Foi na década de 1920 que a geografia escolar passou por transformações, pois Luiz 

Alves e Rocha Vaz propõem uma reforma educacional que se opõe ao modelo curricular de 

geografia tradicionalmente ensinado propondo um novo paradigma para o ensino desta 

disciplina: a geografia moderna. 

A geografia vigente apresentava uma concepção tradicional, denominada por Rocha 

(1994) de a geografia clássica, ensinada de forma descritiva e mnemônica. Por outro lado, 

professores defendiam a renovação do ensino desta disciplina, não só no que diz respeito à 

metodologia empregada nas salas de aulas como o método comparativo, mas também no que 
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se refere aos conteúdos. A geografia moderna seria finalmente oficializada nos currículos 

escolares brasileiros.   

Dentre os diversos cumprimentos era necessário seguir à risca o regimento interno do 

Colégio Pedro II, no que dizia respeito à organização didática e administrativa. Isso promoveu 

a uniformização de um currículo para todos os estabelecimentos oficiais de ensino secundário 

existentes no país. Portanto os conteúdos programáticos oficialmente estabelecidos pelo 

Colégio Pedro II, tornaram-se obrigatórios em nível nacional. 

Para muitos geógrafos o Colégio Pedro II, criado pelo Decreto do dia 2 de dezembro 

de 1837, seria o marco da inserção da geografia como disciplina autônoma no currículo 

escolar
34

:  

 

A presença do ensino de geografia na distribuição das disciplinas que 

compõem a estrutura curricular do Colégio Pedro II é extremamente 
importante, na medida em que essa escola foi fundada tendo em vista a 

definição de um padrão do e para o ensino secundário de todo país. No 

fundo, esse objetivo não foi atendido, pois o ensino secundário era apenas 

um trampolim para o acesso aos cursos superiores. Geografia (e história) 
fazia(m) parte dos exames para as faculdades de direito desde 1831, o que 

certamente contribuiu para a sua inclusão no Colégio Pedro II. (VLACH, 

2004, p. 189-190). 
 

Para Rocha (1994) a Geografia teria se destacado como uma importante disciplina 

devido a mudança ocorrida no currículo escolar do Colégio Pedro II e a implantação do 

Estado Novo. O primeiro caso provém do empenho de Delgado de Carvalho ao promover a 

inserção da Geografia Moderna no currículo escolar do colégio na tentativa de substituir a 

geografia Clássica que dominava o ensino desde o período Colonial. 

No entanto, o autor supracitado defende que a geografia escolar brasileira no período 

estudado por ele, entre 1837 e 1942 sofreu duas orientações: “a orientação clássica de 

geografia escolar e a tradição moderna de geografia escolar. Ambas penetraram nas salas de 

aulas, existindo um período de choque estre elas e um posterior processo de 

complementariedade”.  Ou seja, os conteúdos dessas duas concepções constituíram o 

currículo de Geografia a serem transmitidos para o corpo discente. 

Quanto à segunda, consiste no período do Estado Novo, quando inserida a ideia do 

nacionalismo e do patriotismo como conteúdos a serem ensinados na educação de crianças e 

                                                
34

Apesar da incorporação da Geografia no currículo da Educação brasileira ter ocorrido já no período Colonial, 

alguns geógrafos apontam que sua importância se dá a partir do século XIX. Desse modo, Vlach (2004, p. 188) 

assegura: “as inextrincáveis relações entre a escola, o ensino de geografia e a construção do Estado-nação 

brasileiro se colocam em evidência, pois, desde o início do século XIX”. 
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jovens para atender aos interesses do estado. Rocha (1994) ressalta que essa proposta 

começou a aflorar de forma mais nítida na reforma Luiz Alves-Rocha Vaz.   

Nesse sentido, Vlach (2004) argumenta que a geografia e a história eram consideradas 

“as disciplinas da nacionalização”, ou seja, importantes para a inculcação do nacionalismo 

patriótico nos jovens, que estavam se preparando para ocupar os quadros político-

administrativos do Estado brasileiro.      

Após a fundação do Colégio Pedro II que fortaleceu o ensino de Geografia e a 

tentativa fracassada de difundir seu modo de ensinar pelo País, ainda predominava as Escolas 

de Primeiras Letras como instrução pública. Mas na primeira metade do século XIX, 

passaram a ser criticadas devido os problemas que se manifestavam como: a péssima 

remuneração, a má formação de professores, a ausência de fiscalização das autoridades, 

dentre outros.   

Desse modo, a ensino secundário, é apontado por Haidar e Tanuri (2011, p. 42): 

 

De fato, o ensino público secundário, ainda depois da Independência, 
fragmentado em aulas avulsas, principiara a organizar-se em liceus e 

colégios após o ato Adicional, por iniciativa das administrações provinciais e 

do governo central. Esboçando-se timidamente na maior parte dos liceus 

provinciais que se limitaram a justapor em um mesmo local aulas avulsas 
antes dispersas, a tendência à organização manifestara-se vigorosamente no 

Colégio Pedro II e nos liceus da Bahia e Pernambuco que plasmados no 

modelo oferecido por seus congêneres franceses, haviam adotado o sistema 
de estudos seriados desenvolvidos em cursos de regular duração. 

Ao mesmo tempo em que se estruturava, o ensino secundário tendia a 

enriquecer-se. Ao lado dos estudos literários clássicos e modernos ainda 

predominantes e das matemáticas cujo ensino se ampliou, inseriram-se no 
currículo dos incipientes liceus as Ciências Físicas e Naturais, a História e a 

Geografia. 

 

O não reconhecimento de graus conferidos pelos liceus para ingressar nos estudos 

superiores, exigia de quem havia estudado nesses estabelecimentos a submissão aos exames 

para o ingresso nos estudos superiores. Destarte, a maioria dos filhos de famílias abastadas 

optava pelos estudos preparatórios do Colégio Pedro II, pois habilitava à matrícula em 

qualquer curso superior. Assim, esta última instituição tornou-se modelo para os estudos 

secundários no País. 

Em 1854, o ministro do Império, Luiz Pedreira Couto Ferraz baixou o Decreto que 

aprovou o regulamento para a reforma do ensino primário e secundário do município da 

Corte, portanto passou a ser chamada de Regulamento Couto Ferraz.  
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Essa reforma promoveu mudanças nos estudos e no currículo escolar incluindo a 

geografia. O primeiro corresponde à organização dos estudos que dividiu a escola primária 

em duas: escolas de primeiro grau e de segundo grau e a instrução secundária ministrada no 

Colégio Pedro II ou por meio de aulas avulsas, ou seja, reformulou o ensino primário e 

secundário e adotou a seriação. Quanto ao segundo, inseriu nas escolas primárias de segundo 

grau algumas disciplinas, inclusive a geografia do Brasil.     

Além da presença da disciplina no currículo do Colégio D. Pedro II, a criação do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e da Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro constituíram importantes instituições para a produção e difusão da Geografia e da 

História no País, assevera Anselmo (2006, p. 247): 

 

No Brasil, a ciência geográfica, propriamente dita, passou a ganhar 

importância crescente com a criação do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro – IHGB, em1838, e da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro 

– SGRJ, 1883, e a sofrer uma pressão no sentido da modernização de seus 

métodos, desde o final do século XIX. Foi sensível essa tendência nos anos 

iniciais do século XX, marcados por esse movimento de modernização dos 
estudos geográficos, essencialmente trabalhados em caráter disciplinar por 

profissionais ligados a áreas diversificadas, como engenheiros – Everardo 

Backheuser – ou cientistas políticos – Delgado de Carvalho. 
 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) foi fundado por altos 

funcionários do Império e professores do Colégio D. Pedro II cujo objetivo era publicar 

documentos necessários para a História e Geografia do Brasil e difundir os conhecimentos 

desses ramos científicos no ensino público. Para tanto, foi criada a revista do instituto para 

realização de publicações sobre o território brasileiro. E, junto à Sociedade de Geografia do 

Rio de Janeiro realizava levantamentos geofísicos e históricos. Ambos, segundo Antunes 

(2010) e Souza Neto (2002)
35

 já produziam geografia antes da “oficial” institucionalização da 

Geografia no Brasil. 

 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e a Sociedade de 

Geografia do Rio de Janeiro (SGRJ) podem ser entendidos como o início da 

história associativa da geografia no Brasil. Entendidas como aquelas 
instituições que reuniram, num primeiro momento, os estudiosos e 

interessados em geografia, carregando ou não em si o título e a denominação 

de geógrafos. Afinal o que existia e era produzido antes de 1930, quando do 
surgimento do IBGE, da AGB e dos cursos de graduação no cenário da 

Geografia, também era geográfico. (ANTUNES, 2010, p. 1). 

                                                
35 A gente podia dizer inclusive que houve uma instituição que produziu muita geografia no Brasil, muito saber 

geográfico, chamado IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), que foi fundado inicialmente no ano de 

1838, ou seja, exatamente quase 100 anos antes do IBGE (Id. p. 125). 
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Vale ressaltar que profissionais de diversas áreas atuavam como professor de 

Geografia e utilizavam recursos didáticos produzidos pelas referidas instituições no âmbito 

escolar. 

Desse modo, o período que se estendeu de 1549 a 1932, a disciplina de Geografia 

também foi marcada pela Pedagogia Tradicional.  

Segundo Luckesi (2006), caracterizava-se por três tipos de pedagogias diferentes: 

Tradicional, Renovada e Tecnicista. A primeira centrada na transmissão do conteúdo e na 

pessoa do professor; a segunda relacionada aos sentimentos, espontaneidade da produção do 

conhecimento e nos alunos com suas diferenças individuais e a terceira refere-se à 

exacerbação dos meios técnicos de transmissão dos conteúdos e princípio de rendimento. 

Estas três estão relacionadas entre si, ou seja, possuem o mesmo objetivo ao tentar conservar a 

sociedade em sua configuração. 

Por isso, a prática de avaliação escolar das pedagogias ditas tradicionais atendia ao 

modelo conservador apresentando-se como classificatória e servia como instrumento 

autoritário e disciplinador não somente por meio das condutas cognitivas do estudante, mas 

também sociais nas instituições de ensino. 

No que se refere à avaliação classificatória, os desempenhos dos alunos são apontados 

como inferior, médio e superior do ponto de vista da aprendizagem e não há uma tomada de 

decisão do professor para auxiliar o desenvolvimento do aluno objetivando mudança de 

posição do mesmo. Desse modo, o professor reproduz a distribuição social das pessoas, ou 

seja, conserva o modelo de sociedade. 

Vale ressaltar que a avaliação nas mãos do professor exerce papel autoritário e 

disciplinador, ou melhor, passa a ser um instrumento que ameaça e disciplina os alunos pelo 

medo. Assim, o professor se utiliza de estratégias com os alunos que ferem a ordem social, 

como por exemplo: ao retirar um ponto da nota, anunciar aos alunos que a prova será difícil, 

dentre outras. Essa é uma forma de amedrontar e reprimir os malqueridos/indisciplinados, 

servindo de exemplo para manter os queridos/disciplinados na “rédea curta”.  

 Esse período se traduziu (e muitas vezes ainda se traduz) pelo estudo descritivo das 

paisagens naturais e humanizadas, onde os fatos aconteciam naturalmente: 

 

Discurso descritivo, até determinista, a geografia na escola elimina, na sua 
forma constitutiva, toda a preocupação de explicação. A primeira 

preocupação é descrever em lugar de explicar, inventariar e classificar em 

lugar de analisar e de interpretar. Essa característica é reforçada pelo 
enciclopedismo e avança no sentido de uma despolitização total. 

(BRABANT, 2010, p.18-19).   
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Os procedimentos didáticos adotados promoviam principalmente a descrição e 

memorização dos elementos que compõem as paisagens, mas sem compreender o processo de 

formação. Pretendia-se ensinar uma Geografia neutra, sem ideologias e intencionalidades na 

qual o professor era o detentor do conhecimento e o aluno considerado como ser passivo, 

depósito de informações. Brabant (2010) denomina de enciclopedismo o acúmulo de 

conhecimentos causando o fenômeno de despolitização do discurso geográfico que consegue 

tão frequentemente falar da atualidade sem colocar um único problema político. 

No que se refere às práticas avaliativas no ensino de Geografia, durante os exames, os 

alunos eram submetidos aos testes de perguntas e respostas. Para garantir a promoção de uma 

série a outra, os alunos tinham que decorar todas as lições e os questionários exaustivos. Isso 

“alimentou o tédio das gerações de alunos que classificaram a geografia entre as matérias a 

memorizar” (BRABANT, 2010, p. 19). Ao repetir tudo nas provas, o aluno garantia a nota e 

provava que estava apto para seguir adiante nas séries escolares. Como mostra Pontuschka, 

Paganelli e Cacete (2009, p. 46): 

 

A Geografia no antigo ginásio, até a época da fundação da FFCL/USP, em 

1934, nada mais era do que a dos livros didáticos escritos por não-geógrafos. 
Esses expressavam geralmente o que foi a ciência até meados do século 

XIX, na Europa: enumeração de nomes de rios, serras, montanhas, ilhas, 

cabos, capitais, cidades principais, totais demográficos de países, de cidades, 

etc. A memória era a capacidade principal para o estudante sair-se bem nas 
provas.  

  

Isso é reflexo das teorias pedagógicas e educacionais ao serem consideradas também 

como teorias sobre o currículo que irão influenciar a educação em diferentes épocas. 

Entre 1932 e 1969, terceiro período, marcado pelo predomínio da pedagogia nova, o 

fortalecimento da Geografia no Brasil com a produção dos primeiros professores e a criação 

da Universidade de São Paulo, a criação da Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) e do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 4.024 de 1961 e a criação de fundos para o ensino primário. 

A Pedagogia Nova que se fundamenta em estudos da biologia, da psicologia e da 

sociologia. Tem como princípio, a vinculação da escola com o meio social e formar para a 

cooperação e solidariedade entre os homens. Os principais idealizadores no Brasil foram 

Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, dentre outros. 

Dessa forma, a Pedagogia Nova ocorreu em concomitância com a Pedagogia 

Tradicional, assegura Saviani (2013, p. 271): “entre 1932 e 1947, as ideias pedagógicas no 
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Brasil foram marcadas por um equilíbrio entre a pedagogia tradicional, representada 

dominantemente pelos católicos, e a pedagogia nova”. 

Por outro lado, é importante salientar dois fatores que favoreceram o fortalecimento da 

Geografia no país: o empenho de Carlos Miguel Delgado de Carvalho e Everardo Backheuser 

no estudo da geografia no Brasil e a fundação da Universidade de São Paulo (USP) com os 

cursos de graduação, inclusive o de geografia.  

Souza Neto (2002) revela que os primeiros professores de Geografia no Brasil foram 

formados no Curso Livre de Geografia, ofertados pela Associação de Geografia do Rio de 

Janeiro, na década de 1920 sob a organização de Delgado de Carvalho e Everardo 

Backheuser, ambos não eram professores universitários. Por conseguinte, Delgado de 

Carvalho, um dos signatários do manifesto para reconstrução educacional no Brasil também 

contribuiu com a geografia e o ensino no país por meio da elaboração de livros didáticos os 

quais conquistaram o mercado nacional entre as décadas de 1920 e 1940. Vlach (2004, p. 195) 

argumenta: 

 

[...] a importância que Delgado de Carvalho conferiu ao ensino de geografia 

liga-se inextrincavelmente à ideologia do nacionalismo patriótico, e, 
significativamente, a ciência geográfica deveria fornecer-lhe os fundamentos 

lógicos, com o fim de atingir um “patriotismo verdadeiro, esclarecido e 

inteligente”; daí o seu propósito de edificação da geografia científica no 

Brasil.  
 

 Delgado de Carvalho estabelecera os conteúdos de geografia do currículo escolar do 

Colégio Pedro II, em 1925, e acabou impondo nacionalmente em todas as escolas de ensino 

secundário. Ele e Backheuser defendiam a geografia moderna cuja origem encontrava-se em 

Humboldt e Ritter
36

.  

Ambos participaram das discussões sobre a geopolítica. Porém, Backheuser é 

reconhecido como “aquele que sistematizou a geopolítica no Brasil, o que, posteriormente, 

permitiria o desenvolvimento de uma “escola brasileira de geopolítica” (caracterizada pela 

atuação dos militares)” (VLACH, 2004, p.204). Portanto, 

 

A contribuição de Delgado de Carvalho e Everardo Backheuser, professores 

e estudiosos da realidade brasileira sob a perspectiva da geografia que [...] é 

                                                
36

 A Geografia brasileira foi marcada pela contribuição dos alemães Humboldt e Ritter. Suas ideias chegaram ao 

Brasil por meio de franceses que já as contestavam em defesa da escola criada por Vidal de La Blache, 

denominada Possibilismo, ao pregar a capacidade do homem reagir às condições do meio. Segundo Pontuschka, 

Paganelli e Cacete (2009), a influência da escola francesa chegou aos bancos escolares brasileiro através dos 

licenciados que, de posse de um saber científico desenvolvido na universidade e com auxílio dos livros didáticos 

escritos por professores universitários, elaboravam suas aulas para os diferentes níveis de ensino. 
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ainda de relevância maior quando se considera que ela antecede a geografia 

universitária: o primeiro curso universitário de geografia foi instaurado em 

1934, na Universidade de São Paulo – USP [...]. (VLACH, 2010, p. 60). 

 

Nesse momento, não existia cursos de nível superior para a formação de professores 

de Geografia. Geralmente, quem ensinava essa disciplina eram profissionais de áreas 

diversificadas. A formação de profissionais ocorreu somente, a partir de 1934, com a criação 

da Universidade de São Paulo – USP
37

. 

Desse modo, o caso brasileiro não foi diferente da origem das cátedras universitárias 

na Europa, pois 

 

Apesar de alguns estudos geográficos desenvolvidos no país, a partir do 

século XIX terem sido desenvolvidos sob os pressupostos da moderna 

geografia, esta só seria reconhecida enquanto saber institucionalizado, após a 
década de 30 deste século.  É interessante que chamemos atenção para o fato 

de ter sido a geografia moderna primeiramente veiculada nos currículos 

escolares e só posteriormente nas Universidades, pois isto reforça a idéia que 
está sendo por nós defendida, que é a da autonomia que as disciplinas 

escolares possuem em relação as suas ciências ou saberes de referência.  

Outro importante ponto que deve ser acentuado é que os primeiros cursos de 

Geografia criados no Brasil (1934 em São Paulo e 1935 no Rio de Janeiro) 
tiveram como principal objetivo a formação do professorado que iria atuar 

no ensino desta disciplina.  (ROCHA, 1994, p. 59). 

 

A criação do curso de Geografia significou também a implantação de uma Geografia 

Moderna ou Geografia Científica, trazida por professores da Europa contratados como Pierre 

Deffontaines e Pierre Monbeig que atacaram de forma severa a Geografia feita até então, 

denominando-a de “saber inútil”.  

No período da fundação da USP, ou seja, nas décadas de 1930 e 1940, também foram 

criadas a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) que deu início a publicação do 

Boletim Paulista de Geografia e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Ambos contribuíram com a produção e divulgação de artigos sobre pesquisas de caráter 

geográfico que serviram como material didático utilizado no ensino realizado no âmbito 

escolar. 

 Ainda neste período, destaca-se a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LBB nº 4.024 de 1961. Segundo Saviani (2013, p. 305) além da lei 

                                                
37

 Entre os exemplos está a leitura, feita de forma repetida e extenuada, amplamente aceita e pouquíssimo 

questionada, de que só com a Universidade de São Paulo é que passamos a ter professores de Geografia e uma 

história dessa profissão. Esqueceram-se talvez, de relativizar as coisas. Foi na USP que tivemos os primeiros 

professores licenciados em uma universidade, mas antes, por exemplo, a Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro já havia oferecido um curso de Formação de Professores, organizado por Everardo Backheuser e 

Delgado de Carvalho em 1920. (SOUSA NETO, 2006, p. 244).   
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estabeleceu-se um conjunto de outras providências: 

 

Promulgada em 20 de dezembro de 1961, a Lei n. 4.024, nossa primeira 

LDB, entrou em vigor em 1962, [...] Na vigência desta lei, a primeira 
providência tomada foi a instalação do Conselho Federal de Educação 

(CFE), o que ocorreu em fevereiro de 1962. Para composição do órgão, 

contou-se com a “clarividência de Anísio Teixeira”, [...]. Também foi Anísio 
que cuidou, ainda em 1962, da Elaboração do Plano Nacional de Educação 

previsto no parágrafo 2º do artigo 92 da LDB. O plano por ele proposto foi 

aprovado pelo CFE em 12 de setembro de 1962 e homologado pelo ministro 
Darcy Ribeiro em 21 do mesmo mês. 

 

Desse modo, também foram criados os Conselhos Estaduais de Educação e a 

legislação permitiu que a União cooperasse financeiramente com o ensino das escolas 

estaduais, municipais e particulares. Este último caso gerou desconforto causando pressão das 

demais escolas para a obtenção de recursos. Dessa forma, é possível destacar os principais 

artigos sobre a estrutura de ensino e a verificação do rendimento escolar estabelecidos pela 

legislação LDB, nº 4.024 de 1961: 

 

Art. 33. A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na 

escola primária, destina-se à formação do adolescente. 

Art. 34. O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o 
colegial, e abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de 

formação de professôres e a  para o ensino primário e pré-primário.  

[...] 
Art. 36. O ingresso na primeira série do 1° ciclo dos cursos de ensino médio 

depende de aprovação em exame de admissão, em que fique demonstrada 

satisfatória educação primária, desde que o educando tenha onze anos 
completos ou venha a alcançar essa idade no correr do ano letivo. 

Art. 37. Para matrícula na 1ª série do ciclo colegial, será exigida conclusão 

do ciclo ginasial ou equivalente.  

[...] 
Art. 39. A apuração do rendimento escolar ficará a cargo dos 

estabelecimentos de ensino, aos quais caberá expedir certificados de 

conclusão de séries e ciclos e diplomas de conclusão de cursos. 
§ 1º Na avaliação do aproveitamento do aluno preponderarão os resultados 

alcançados, durante o ano letivo, nas atividades escolares, asseguradas ao 

professor, nos exames e provas, liberdade de formulação de questões e 

autoridade de julgamento. 
§ 2º Os exames serão prestados perante comissão examinadora, formada de 

professôres do próprio estabelecimento, e, se este fôr particular, sob 

fiscalização da autoridade competente. 
 

Portanto, no período em que esta legislação estava em vigor além da aprovação do 

rendimento escolar, era necessário que o aluno se preparasse para um exame de seleção e 

fosse aprovado, caso desejasse dar prosseguimento aos seus estudos.  
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Soma-se a isso, uma legislação que apenas o ensino secundário possibilitava o acesso 

a qualquer carreira de nível superior, pois o ensino médio era técnico e dava acesso apenas ao 

ramo em que o indivíduo já estivesse cursando: industrial, comercial ou agrícola.  

Além disso, Anísio Teixeira criou fundos para o ensino primário que serviu de 

inspiração para a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), em 1996 e, em seguida, foi 

substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 2006.  

Tais discussões adentram o quarto período da educação no Brasil: entre 1969 e 2001. 

Momento marcado por dois tipos de pedagogia – tecnicista e produtivista.  A primeira adota o 

modelo empresarial, com o objetivo de adequar a educação às exigências da sociedade 

industrial e tecnológica. O seu ensino objetiva formar indivíduos “competentes” para o 

mercado de trabalho. A segunda surge na mesma década fazendo uma crítica a educação 

dominante, “pondo em evidência as funções reais da política educacional que, entretanto, 

eram acobertadas pelo discurso político-pedagógico oficial” (SAVIANI, 2013, p. 392). 

Em contrapartida, vale salientar alguns acontecimentos no decorrer do quarto período 

como a Lei 5.691/71 e a incorporação dos Estudos Sociais; as pedagogias de cunho 

Progressista
38

; os debates em busca de novos paradigmas para a Geografia no Brasil; o 

primeiro Encontro Fala Professor; as ações da Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB 

e a Constituição de 1988.  

No que tange a Lei 5.691/71, no governo de Médici, período do regime militar, passou 

o ensino primário e médio a denominar-se, respectivamente, 1º e 2º graus, tornando 

obrigatório o ensino de 1º grau (5ª a 8ª séries) e reestruturou o ensino ampliando de quatro 

para oito anos. Nessa legislação, foram criados os Conselhos Municipais de Educação.  

Nesse sentido, destacam-se alguns trechos que coadunam para a compreensão do 

ensino e da avaliação a partir dessa legislação: 

a) Objetivo e estrutura de ensino na Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971: 

 
Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 

como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo 

para o exercício consciente da cidadania.  

 

b) Sobre o ensino de 1º grau: 

                                                
38 Libâneo (2013) denomina de tendências Progressista ou Teoria Crítica da Educação, enquanto  Luckesi (2006) 

e Saviani (2013) chamam, respectivamente: de Humanistas e Pedagogias Contra-Hegemônicas. 
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Art. 17. O ensino de 1º grau destina-se à formação da criança e do pré-

adolescente, variando em conteúdo e métodos segundo as fases de 
desenvolvimento dos alunos. [...] 

Art. 20. O ensino de 1º grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos, cabendo aos 

Municípios promover, anualmente, o levantamento da população que 
alcance a idade escolar e proceder à sua chamada para matrícula.  

  

c) Verificação do rendimento escolar: 

 
Art. 14 A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a 

cargo dos estabelecimentos, compreendendo a avaliação do aproveitamento 

e a apuração da assiduidade.  
§ 1º Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou menções, 

preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados 

obtidos durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja 

exigida.  
§ 2º O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação 

mediante estudos de recuperação proporcionados obrigatoriamente pelo 

estabelecimento.  
§ 3º Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade:  

a) o aluno de frequência igual ou superior a 75% na respectiva disciplina, 

área de estudo ou atividade;  
b) o aluno de frequência inferior a 75% que tenha obtido aproveitamento 

superior a 80% da escala de notas ou menções adotadas pelo estabelecimento  

c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com 

frequência igual ou superior ao mínimo estabelecido em cada sistema de 
ensino pelo respectivo Conselho de Educação, e que demonstre melhoria de 

aproveitamento após estudos a título de recuperação.  

§ 4º Verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão 
admitir a adoção de critérios „que permitam avanços progressivos dos alunos 

pela conjugação dos elementos de idade e aproveitamento.  

Art. 15. O regimento escolar poderá admitir que no regime seriado, a partir 

da 7ª série, o aluno seja matriculado com dependência de uma ou duas 
disciplinas, áreas de estudo ou atividades de série anterior, desde que 

preservada a sequência do currículo.  

 

Percebe-se que nesta lei já é considerado o ensino de acordo com a fase de 

desenvolvimento cognitivo da criança e exercício para a cidadania. Quanto à recuperação 

existia o regime de dependência que foi extinto, porém, atualmente é possível usar essa 

estratégia em escolas que oferecem esse serviço para que o aluno não atrase seus estudos. 

 As mudanças também ocorreram no currículo das escolas de primeiro e segundo 

graus ao introduzir a disciplina de Estudos Sociais para substituir as disciplinas de História e 

Geografia,  

 

Enquanto no âmbito da universidade, na década de 70, os debates acirravam-

se em decorrência da busca de novos paradigmas teóricos para a produção da 
geografia, a escola pública de 1º e 2º graus enfrentava problemas decorrentes 
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da legislação oficial: a criação de estudos sociais com a intenção de eliminar 

gradativamente a história e a geografia do currículo. 

As medidas legais foram tomadas pelo Conselho Federal de Educação e 
demais órgãos decisórios sobre o ensino, em plena ditadura militar, quando a 

discussão dos problemas da vida do país estava praticamente ausente ou 

acontecendo clandestinamente em meios restritos.   

A legislação imposta de forma autoritária tinha mesmo a intenção de 
transformar a geografia e a história em disciplinas inexpressivas no interior 

do currículo e, ao mesmo tempo, fragmentar os respectivos conhecimentos. 

(PONTUSCHKA, 2005, p. 121). 
   

Além disso, o País vivia o período do regime militar e não permitia o estudo de 

determinados conteúdos, como revela Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 53): 

 

[...] na década de 70, levaram às escolas livros com saberes geográficos 

extremamente empobrecidos em conteúdo, desvinculados da realidade 
brasileira e, ademais, descaracterizados pela proposta dos Estudos Sociais, 

introduzidos pela Lei 5.692/71. Esse empobrecimento dos livros didáticos é 

explicado pela censura militar sobre publicações, autores e editoras. 

 

Segundo as autoras supracitadas, essas medidas receberam críticas dos geógrafos 

brasileiros em relação a criação dos Estudos Sociais, o comprometimento da formação do 

professor, porém os docentes do primeiro grau se aproximaram da universidade para contestar 

contra as medidas ou para se armar de argumentos  a fim de combater a falsa disciplina. Eles 

tiveram apoio da AGB e da Associação Nacional dos Professores Universitários de História 

(ANPUH).  

Enquanto isso ocorria, surgia no País as ideias pedagógicas progressistas que tentavam 

romper com o modelo que conservava o status quo. Luckesi (2006) aponta o surgimento de 

novas pedagogias preocupadas com a transformação social como: a Libertadora, representada 

pelo pensamento e práticas de Paulo Freire, em que a ideia de transformação virá pela 

emancipação das camadas populares; a Libertária, representada pelos aspectos antiautoritários 

e autogestionadores, cuja ideia é que a escola seja um instrumento de conscientização e 

organização política dos educandos e a Sociocultural, representada pelo grupo do professor 

Demerval Saviani, está centrada na ideia de igualdade, oportunidade para todos no processo 

de educação e humanização dos educandos. Essas três pedagogias se contrapõem à educação 

Tradicional, apontando uma nova forma de avaliação voltada para a transformação social.  

Diante das três perspectivas, a pesquisa está fundamentada na pedagogia Histórico-

Crítica porque “constitui-se como movimento pedagógico interessado na educação popular, 

na valorização da escola pública e do trabalho do professor, no ensino de qualidade para o 

povo”. (LIBÂNEO, 2013, p.72). 
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Dessa maneira, propõe uma educação crítica do domínio dos conteúdos científicos 

pelos professores e alunos como condição para a participação efetiva das lutas sociais e 

superação das desigualdades sociais na sociedade capitalista. Porém, Libâneo (2013, p. 73-

74): 

 

Não considera suficiente colocar como conteúdo escolar a problemática 
social cotidiana, pois somente com o domínio dos conteúdos, habilidades e 

capacidades mentais podem os alunos organizar, interpretar e reelaborar as 

suas experiências de vida em função dos interesses de classe. O que importa 
é que os conhecimentos sistematizados sejam confrontados com as 

experiências socioculturais e a vida concreta dos alunos, como meio de 

aprendizagem e melhor solidez na assimilação dos conteúdos.  

 

Partindo desta análise, a Pedagogia Histórico-Crítica assim como as outras 

modalidades da Pedagogia Progressista citadas anteriormente, buscam superar o autoritarismo 

e estabelecer também a autonomia do aluno por meio da avaliação formativa, proposta por 

Bloom (1973), apresentando três tipos de funções: diagnóstica (analítica), formativa 

(controladora) e somativa (classificatória). 

A avaliação diagnóstica objetiva observar informações acerca da capacidade do aluno 

antes de iniciar um processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor deve 

estabelecer em seu planejamento o mínimo necessário a ser aprendido pelo aluno. Os 

educandos que apresentam o mínimo necessário podem ser aprovados para o passo seguinte 

da aprendizagem e, enquanto não conseguem isso, cada educando merece ser acompanhado e 

reorientado. 

No que tange a avaliação formativa, segundo Perrenoud (1999, p.68): 

 
[...] não toma menos tempo, mas dá informações, identifica e explica erros, 
sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes dos alunos e, portanto, 

alimenta diretamente a ação pedagógica, ao passo que o tempo e a energia 

gastos na avaliação tradicional desviam da invenção didática e da inovação.  

 

Portanto, é o tipo de avaliação que pode ser realizada durante todo o decorrer do ano 

letivo com intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos. Logo, a 

avaliação formativa visa, basicamente, avaliar se o aluno domina a etapa da aprendizagem, 

antes de prosseguir para outra etapa de ensino e aprendizagem. É através dela que o aluno 

toma conhecimento de seus erros e acertos e encontra estímulo para um estudo sistemático. 

Quanto à avaliação somativa (classificatória), ainda tradicional, não perdeu sua 

utilidade, mas não pode ser analisada como fator determinante no processo de aprendizagem 

do educando, é preciso relacioná-la a essas novas funções de avaliação no âmbito escolar.  
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Dessa forma, sobre a análise da diferença do processo de ensino e aprendizagem entre 

as pedagogias Tradicional e Progressista, Luckesi (2006) apresenta respectivamente: uma 

marcada pela avaliação classificatória que revela o autoritarismo, a opressão, a domesticação 

do educando e a conservação e reprodução da sociedade; a outra, marcada pelo desejo de 

superação, propõe a transformação social, humanização e autonomia do educando a partir de 

três funções avaliativas (diagnóstica, formativa e somativa), que promove não a solução para 

os problemas de avaliação da aprendizagem na escola, mas apresenta uma nova forma de 

avaliar, ou seja, mais uma contribuição para a prática avaliativa em sala de aula.  

Nesse sentido, os geógrafos também buscavam romper com as pedagogias tradicionais 

apresentadas e contam com o surgimento de novas tendências que irão se estabelecer no 

ensino do país. Argumenta Vlach (2004, p. 216-217): 

 

[...] a insatisfação crescente com o paradigma “a terra e o homem”, o 

elitismo da escola, o desprezo do cotidiano no processo de ensino-

aprendizagem, a deterioração das condições de vida da população, o 
analfabetismo, a situação de dependência do Estado brasileiro na cena 

internacional, a valorização do planejamento e da atuação do geógrafo a 

serviço do Estado e das empresas privadas, entre outros, estimularam alguns 

professores de geografia da escola pública a procurar alternativas que 
levassem em conta essas (e outras) questões no início da década de 1960. Tal 

busca se intensificou no período da ditadura militar (1964-1985) quando a 

geografia e a história foram descaracterizadas pela lei 5.692/71 e diluídas 
nos chamados estudos sociais.    

 

Essa situação fortaleceu o movimento por uma nova Geografia que promoverá forte 

influência no ensino da disciplina escolar no país. Desse modo, na década de 1970, dá-se a 

Renovação da Geografia
39

 com o surgimento da Geografia Crítica fundamentada no 

materialismo histórico dialético sob a influência de Karl Marx e Engels, apresentando como 

objeto a produção do espaço a partir dos processos sociais e econômicos. Para Vesentini 

(2004) a referida corrente se desenvolveu no Brasil, nos anos de 1970 nas escolas de ensino 

fundamental (5ª a 8ª séries) e no ensino médio e em alguns cursinhos pré-vestibulares. Os 

professores desses níveis de ensino suscitavam nos seus alunos a compreensão de temas como 

sistema capitalista mundial, questão agrária do Brasil, o subdesenvolvimento, dentre outros.  

O autor supracitado revela que a entrada da Geografia Crítica na academia
40

 ocorreu 

                                                
39

 É necessário ressaltar que nesse período, vários paradigmas compõem o conhecimento geográfico, pois as 

mudanças não ocorreram de forma linear, embora esteja organizado desta maneira no texto. 
40 Vesentini (2004) assegura que a introdução da geografia Crítica na academia ocorreu devido ao 

descontentamento de professores de nível médio, mais engajados e críticos, e alguns raros docentes 

universitários com a situação de controle, repressão e censura que existia na segunda metade dos anos 60 e nos 

anos 70 no Brasil.  
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quando: 

 
Alguns poucos docentes universitários “abriram as portas” da academia para 

esses professores críticos e com uma boa dose de coragem aceitaram orientar 

(ou melhor, conceder a sua assinatura ou aval, pois em geral não dominavam 
esses novos temas e aprenderam junto com esses orientandos) na elaboração 

de dissertações de mestrado ou teses de doutorado sobre assuntos objetos 

que até então eram interditados ao saber geográfico universitário: a auto-

ajuda dos moradores de bairros populares, os problemas do desenvolvimento 
capitalista no campo, análises críticas da geopolítica brasileira e de seus 

projetos, a escola e o ensino da geografia como aparatos ideológicos, a 

industrialização e a produção do espaço em alguma região específica, o 
espaço geográfico como locus (e instrumento) de lutas sociais, as 

desigualdades (e a natureza classista) das formas de apropriação social do 

espaço etc. Foi dessa confluência – entre uma meia dúzia de docentes 
universitários com doutorado e um punhado de (ex-)professores do ensino 

médio que já estavam revolucionando há anos esse saber nas salas de aula  - 

surgiu oficialmente, como legitimação pela academia, a(s) geografia(s) 

crítica(s) no Brasil. (VESENTINI, 2004, p. 230-231).    
 

Contudo, afirma-se comumente que o encontro promovido pela Associação dos 

Geógrafos Brasileiros (AGB), em 1978, em Fortaleza teria sido o marco da introdução da 

Geografia Crítica no país. 

Nesse Movimento de Renovação, os geógrafos criticavam o ensino mnemônico, 

enciclopédico e enfadonho que em nada contribuía para o desenvolvimento crítico dos alunos, 

caracterizando, assim, a Geografia como um saber inútil. Também questionavam sobre as 

metodologias, os conteúdos e, sobretudo, as formas de avaliação. Então, realizaram novos 

estudos para se contrapor à Geografia “ultrapassada”.  

Conforme Rocha (1996), essa nova perspectiva considerava que a preocupação básica 

para o ensino seria contribuir para a construção da cidadania, possibilitando ao aluno 

condições teóricas para que ele aprenda criticamente a realidade e possa participar ativamente 

das transformações. Assim, o professor torna-se mediador das atividades procurando oferecer 

aos alunos condições para atingir os objetivos esperados no processo, enquanto o aluno é co-

autor do saber, sendo necessário aprender a observar, comparar, classificar e estabelecer 

generalizações. Essa corrente influenciou as propostas curriculares da 5ª a 8ª séries (atual 

Ensino Fundamental II de 6º ao 9º ano), mas na realidade, era muito complexa para essa etapa 

da escolaridade.  

Dessa forma Castellar (2005b, p. 212) destaca que na década de 1980, desejava-se que 

o discurso geográfico e a disciplina escolar perdessem o rótulo de matéria decorativa, herança 

deixada pela Geografia Tradicional e assumisse uma postura mais política e ideológica: 
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[...] por um lado essas críticas existem, por outro parecem que não foram 

incorporadas ao cotidiano escolar, porque concretamente as mudanças foram 

pouco significativas. Por isso não tenho dúvidas de que, principalmente a 
partir da década de 1980, o debate na geografia avançou nas Universidades e 

estagnou nos currículos escolares.   

 

Por conseguinte, Vesentini (2010) corrobora reforçando que no ensino, a Geografia 

Crítica preocupa-se com o senso crítico do educando e não “arrolar fatos” para que ele 

memorize e o conhecimento a ser alcançado não se localiza no professor ou na ciência a ser 

ensinada, mas no meio onde o aluno e o professor estão situados e é fruto da práxis coletiva 

de grupos sociais. 

Desse modo, as discussões sobre o ensino da Geografia já vinham avançando tanto 

pela influência do pensamento geográfico quanto pelo surgimento das novas abordagens 

pedagógicas. Assim, outro tema que começa a ser debatido é a avaliação do ensino e 

aprendizagem na educação, como aponta Luckesi (2006, p.29) 
41

: 

 

No caso do Brasil, iniciamos a falar em avaliação da aprendizagem no final 
dos anos 1960 e início dos anos de 1970 do século XX, portanto temos em 

torno de quarenta anos tratando desse tema e dessa prática escolar. A LDB, 

de 1961, ainda contém um capítulo sobre os exames escolares e a Lei n. 
5.692/71, que redefiniu o sistema de ensino no país, em 1971, deixou de 

utilizar a expressão “exames escolares” e passou a usar “aferição de 

aproveitamento escolar”, mas ainda não se serviu dos termos “avaliação da 
aprendizagem”.  

 

Os geógrafos também passam a discutir o tema, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, 

p. 71) relataram sobre o primeiro Encontro Nacional de Ensino de Geografia – Fala Professor, 

realizado em Brasília, em 1987. Um evento nacional com 2 mil pessoas, onde os debates 

estavam voltados para a reflexão sobre “o que ensinar, como ensinar e como avaliar os 

conhecimentos geográficos nos diferentes níveis de ensino com base na Geografia crítica”. E, 

ainda ressaltaram: 

  

A avaliação foi igualmente palco das discussões. Como avaliar o 

desempenho dos alunos com uma proposta aberta em que se propunha a 

construção de conceitos, e não a transmissão pura e simples de um rol de 
conteúdos? Embora já se falasse em avaliação contínua, a avaliação ainda 

era, na época, baseada na aferição dos conteúdos aprendidos, constituindo a 

principal forma de “aprovar ou reprovar” o aluno, de expulsá-lo ou mantê-lo 

                                                
41 Luckesi (2006) distingue as duas condutas: examinar ou avaliar na escola. O ato de examinar se caracteriza 

pela classificação e seletividade, enquanto o ato de avaliar se caracteriza pelo seu diagnóstico e pela inclusão. O 

educando não vai à escola para ser submetido a um processo seletivo, mas para aprender, para tanto necessita do 

investimento da escola e de seus educadores. Interessa que o educando aprenda e seja aprovado. 
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na escola. (PONTUSCHKA, PAGANELLI E CACETE, 2009, p. 72). 

  

Nesse sentido, avaliar a construção do conhecimento geográfico no âmbito escolar é 

mais “complexo do que quantificar a memorização de certos conteúdos fragmentados e 

descontextualizados”. Era necessário pensar uma nova maneira de avaliar.  

Nesse mesmo ano, a AGB nacional publicou o segundo volume da revista Terra Livre 

inteiramente dedicado ao ensino de Geografia.  

No que tange a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o capítulo III, 

sessão I, trata da educação. Portanto, apresenta a educação como um direito de todos e aponta 

a obrigatoriedade do ensino fundamental, como é possível observar neste trecho: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) os de idade; [...] 

 III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; [...] 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 

pela freqüência à escola. (BRASIL, 1988)
42

. 

 

A promulgação da Constituição Federal, a mudanças na perspectiva pedagógica e, 

sobretudo a inserção da Geografia Crítica no ensino marcaram a década de 1980. Entretanto, 

na atualidade, a Geografia Crítica ainda é a corrente de pensamento que exerce maior 

influência no ensino da disciplina de Geografia no Brasil, mas ainda é tratada por meio de 

práticas tradicionais na escola.  

Além disso, a legislação foi alterada promovendo mudanças nos níveis de ensino e  

projetos educacionais, assim como algumas leis foram descartados ou serviram apenas como 

um documento oficial sem ser posto em prática. Quanto à avaliação, as mudanças ocorreram 

por meio da legislação, à exceção do Ratio Studiorum cujas regras estabelecidas, ou seja, 

                                                
42 Atualmente parte do texto da Constituição de 1988, sobretudo do Art. 208 foram modificados com emendas 

constitucionais. 
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algumas delas, ainda hoje são praticadas no ensino de Geografia e demais disciplinas. 

Acrescenta-se a estas ações, as reivindicações por propostas curriculares visando a 

melhoria da qualidade da educação. Isso promoveu a realização de mudanças na década 

seguinte
43

: a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 

9.394/96 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN embora tenham ocorrido nos anos 

de 1990 promovendo mudanças no âmbito das ideias pedagógicas, da legislação, inclusive do 

ensino de Geografia, serão apresentadas no próximo item.  

 

5.2.1 A LDB e os PCN de Geografia: proposições avaliativas do ensino e aprendizagem 

 

Na década de 1990, ocorreu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB nº 9.394/96 e a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, 

políticas educacionais que ainda permanecem na educação brasileira da atualidade. Esses 

documentos oficiais são imprescindíveis para o funcionamento do sistema escolar, pois 

exercem, respectivamente: a influência sobre o regimento escolar e a proposta curricular a ser 

elaborada e executada. Ambos apresentam perspectivas para avaliar o ensino e a 

aprendizagem. 

A LDB nº 9.394/96
44

 foi sancionada no dia 20 de dezembro de 1996, pelo então 

presidente da república Fernando Henrique Cardoso (FHC) e pelo ministro da educação Paulo 

Renato Souza. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional teve como principal relator 

Darci Ribeiro.  

Dentre os conteúdos que compõem a legislação, cabe destacar: o desenvolvimento do 

educando, a avaliação do ensino e aprendizagem e o currículo. 

Os artigos 2º e 22º da LDB nº 9.394/96 expressam que a educação é dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania, sua qualificação para o trabalho e progredir em estudos posteriores. 

No tocante a avaliação, o documento oficial propõe:  

 

                                                
43 Apesar de o quarto período finalizar em 2001, a discussão se estenderá devido as alterações ocorridas na LDB 

nº 9.94/96 e a elaboração das Diretrizes Curriculares do Sistema do Ensino Fundamental do Sistema Público do 

Município de Fortaleza, pois possibilitam a compreensão das condições atuais do Ensino Fundamental da rede 

municipal de ensino.   
44 A LDB nº 9.394/96 passou por diversas alterações a partir das Leis: nº 12.061 de 2009; nº 11.788 de 2008; nº 

12.014 de 2009; nº 12.603 de 2012; nº 12. 796 de 2013 e outras, mas no que se refere à avaliação do ensino-

aprendizagem exigida para a Educação Básica não houve mudanças, exceto para a Educação Infantil.  
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Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 

de acordo com as seguintes regras comuns:  

[...] V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado; 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos [...] (BRASIL, 

2013, p. 18-19). 

 

Os critérios da lei para avaliação do rendimento escolar são representados por dois 

tipos: o qualitativo e o quantitativo. Entretanto, Carneiro (1998) revela que os demais incisos 

adotaram os mecanismos idênticos a legislação anterior (Lei nº 5.692/71), ou seja, são 

problemas que permanecem na educação como desafios: 

 

O importante não é a coincidência das duas legislações, mas o desafio que os 

institutos como o da avaliação contínua e cumulativa, da aceleração de 

estudos para alunos com atraso escolar (distorção idade/série), do avanço nos 
cursos e nas séries e dos estudos de recuperação continuam a representar 

para a escola. A irresolução destas questões, sob o ponto de vista da 

operacionalidade pedagógica, tem repercussão direta sobre o fenômeno da 
repetência e da evasão [...]. (CARNEIRO, 1998, p. 83). 

 

Dessa forma, outros artigos da LDB nº 9.394/96 contemplam a avaliação e colocam 

como prioridade a aprendizagem do aluno. No caso do Art. 12, trata da incumbência dos 

estabelecimentos de ensino, mas, especificamente os incisos I, V e VII apresentam 

respectivamente as seguintes proposições: elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; informar pai e mãe, 

conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 

frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da 

escola.  

O inciso I, atenta para a responsabilidade da escola sobre a elaboração da proposta 

pedagógica para os níveis de ensino que ela abrange. Deve pensar sobre os objetivos, os 

conteúdos, formas de avaliação, metodologias de ensino, material didático e outros. 

O inciso V, Carneiro (1998) corrobora ao assegurar que, 

 

A questão da recuperação dos alunos reflete um dos espaços críticos da 

fragilidade da escola brasileira. Na verdade, anterior a este problema, está o 
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da dificuldade de a escola oferecer uma educação “adequada às condições 

individuais do aluno”. Tratar na escola brasileira, as chamadas diferenças 

individuais é difícil, seja porque a sala de aula é toda estruturada para 
mascarar a heterogeneidade dos alunos, seja porque os professores também 

não foram preparados para trabalhar com o aluno, mas com turma de alunos. 

Em decorrência, o provimento de meios para responder, positivamente, a 

alunos que carecem de recuperação torna-se difícil. Resultado: o aluno em 
recuperação é considerado um incômodo adicional para o professor e para a 

burocracia da escola. Os registros escolares atrasam! (CARNEIRO, 1998, p. 

61). 

 

Além da urgência por uma avaliação que atenda as necessidades individuais do aluno 

na escola, o inciso VII chama a atenção para a articulação entre escola, família e comunidade, 

pois a escola por meio do seu projeto pedagógico e da sua responsabilidade social deve 

envolver e manter uma relação com os pais de seus alunos e com seu entorno, ou seja, motivar 

a participação e integração da comunidade. Desta maneira, “as responsabilidades deixam de 

ser de cada um para ser de todos”. (CARNEIRO, 1998, p. 63). 

O Art. 13 refere-se ao papel dos docentes como apontam os incisos II, III, IV e V, 

respectivamente: elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de 

recuperação para os alunos de menor rendimento e ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Um dos pontos relevantes entre esses incisos do Art. 13 é o de assegurar a 

aprendizagem do aluno, esse é ou deveria ser o maior propósito do ensino.  

Na LDB nº 9.394/96 foi determinado como competência da União, estabelecer junto 

aos estados e municípios, a criação de diretrizes que orientassem os currículos dos saberes 

escolares, de forma a garantir uma formação básica comum a todos. Assim, buscando superar 

os problemas educacionais, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

que consistia em propostas curriculares padronizadas para as disciplinas ministradas nas 

instituições escolares do país. O objetivo dos PCN era aproximar e direcionar os conteúdos a 

serem trabalhados na escola, mas seu uso não é obrigatório. Isto já estava previsto na referida 

lei: 

 

Art.26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, 
de 2013). (BRASIL, 1996). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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A LDB nº 9.394/96 também propõe para o ensino fundamental outros conteúdos como 

é possível observar no Inciso III do Art. 32. Ao considerar “o desenvolvimento da capacidade 

de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores”. (BRASIL, 1996). 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p. 81), asseguram que o documento oficial, ou 

seja, os PCN de Geografia foram elaborados considerando os conteúdos citados anteriormente 

sob a influência da obra publicada por César Coll
45

, pois,  

 

Na década de 90, os PCN, documentos oficiais do MEC/Ensino 
Fundamental, adotaram, na formulação dos objetivos e da avaliação, a 

divisão dos conteúdos em conceituais, procedimentais e atitudinais (Coll et 

al., 1998) para o ensino fundamental e, para o ensino médio, uma abordagem 
por competências  e habilidades. (Perrenoud, 1999 e 2000). 

 

Desse modo, o livro citado apresenta esses conteúdos explicando os conceitos e como 

deve ser o ensino, a aprendizagem e a avaliação de cada um deles. Contudo, serão enfatizados 

somente a concepção e a avaliação dos conteúdos (fatos e conceitos, procedimentos e 

atitudes) para a compreensão da elaboração dos PCN de Geografia. 

No caso dos fatos e conceitos, Coll et al. (1998) concebem como dois conteúdos 

distintos, mas que estão vinculados. Os fatos são dados como datas, nomes de obras literárias, 

rios, verbos dentre outros e os conceitos “se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos 

que têm características comuns [...]. São exemplos de conceitos: mamífero, densidade, 

impressionismo, função, sujeito [...]”. (ZABALA, 1998, p. 42).  

Um propõe a aprendizagem por meio da memorização (cópia literal); não considera o 

conhecimento prévio do aluno, é adquirido de uma só vez e é de fácil esquecimento caso não 

haja revisão. O outro propicia a aprendizagem significativa; considera o conhecimento prévio 

do aluno; é adquirido gradativamente; e é mais duradouro, ou seja, é esquecido mais 

lentamente. 

A avaliação dos fatos e conceitos também segue uma lógica distinta, pois os primeiros 

adotam atividades que exigem a memorização e para que isto aconteça o estudante também 

precisa ter a capacidade de memorizar, quanto aos segundo, estes propiciam avaliações 

voltadas à aprendizagem significativa. Por isso, Coll et al. (1998, p.60), revelam que 

“enquanto a aquisição de dados e fatos pode ser planejados a curto prazo dentro das atividades 

didáticas, a aprendizagem de conceitos deve ser mais progressiva e contínua”. 

                                                
45 COLL, César et al. Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. 

Tradução: Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
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Como os conceitos são bastante utilizados na prática docente, vale ressaltar que os 

autores admitem que a apresentação expositiva é a atividade de ensino e aprendizagem mais 

habitual para promover a aquisição de conceitos pelos alunos, sobretudo quando se trata de 

conceitos mais complexos. Isso não está afastado do que muitos professores realizam 

diariamente em sala de aula. 

Para Coll et al. (1998), os conteúdos procedimentais equivalem aos hábitos, estratégias 

(de aprendizagem, cognitiva), métodos ou técnicas (de laboratório, de estudo,  de leitura, de 

escrita) e habilidades (motoras, mentais, instrumentais). Esses eram os nomes usados, o termo 

procedimentos engloba tudo. Ou seja, é um conjunto de ações e são considerados conteúdos 

assim como os conteúdos conceituais.   

No que se refere a aprendizagem dos conteúdos procedimentais no seio das áreas 

curriculares, os autores corroboram: 

 

É necessário considerar os conteúdos procedimentais de cada área do 
conhecimento. Contudo, essa maneira de passar a fazer parte do currículo 

não é a única considerada; já que é uma proposta educacional e não 

fundamentalmente disciplinar, que as áreas de aprendizagem não são as 
disciplinas ou a soma das disciplinas, e porque nos centros escolares não se 

pretende preparar historiadores, geógrafos, matemáticos, linguistas, etc., e 

sim pessoas com uma formação integral, cabe entender que os conteúdos 
procedimentais selecionados não foram extraídos direta e exclusivamente da 

disciplina ou disciplinas que contribuem com conhecimentos para a 

constituição de cada uma das diferentes áreas de aprendizagem do currículo. 

Deve-se entender que a sua seleção atende também a outros tipos de critérios 
(psicológicos, sociológicos, pedagógicos), graças aos quais é definida e 

estabelecida mais completamente a proposta educacional. São selecionados, 

afinal, aqueles procedimentos considerados mais relevantes para 
potencializar o desenvolvimento global dos alunos e para capacitá-los a agir 

de forma construtiva na sociedade [...]. (COLL et al., 1998, p. 103). 

 

No tocante a avaliação dos procedimentos, os autores supracitados elucidam a 

importância de comprovar a sua funcionalidade, “ver até que ponto o aluno é capaz de usar o 

procedimento em outras situações, fazendo-o, ao mesmo tempo, de maneira flexível, segundo 

as exigências ou condições das novas tarefas” (COLL et al., p. 113). Mas, é significativo a 

presença e acompanhamento do professor durante o ensino dos procedimentos porque 

 

[...] as principais técnicas de avaliação dos procedimentos, seja na situação 

de avaliação inicial como na formativa e somativa, devem ser aquelas que 

exigem algum tipo de mediação do professor que necessite da sua presença 
enquanto o procedimento é executado”. (COLL et al., 1998, p. 117). 
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Conclui-se que a avaliação dos procedimentos é processual, segue uma ordem e sua 

aprendizagem é progressiva, pois exige o monitoramento das ações do indivíduo.   

Quanto aos cconteúdos atitudinais consiste em uma concepção da psicologia social 

para explicar e compreender o comportamento humano. As atitudes podem ser definidas: 

 

[...] como tendências ou disposições adquiridas e relativamente duradouras a 
avaliar de um modo determinando em objeto, pessoas, acontecimento ou 

situação e a atuar de acordo com essa avaliação. As atitudes possuem três 

componentes básicos definitórios que refletem a complexidade da realidade 
social. A formação e a mudança de atitudes opera sempre com esses três 

componentes, ou seja:   

 Componente cognitivo (conhecimentos e crenças). 

 Componente afetivo (sentimentos e preferências). 

 Componente de conduta (ações manifestas e declarações de 

intenções). (COLL et al. , 1998, p. 123-124). 
 

Ou seja, o individuo pensa, sente e age. Esses três componentes atuam de modo inter-

relacionado. Desse modo, as atitudes foram inseridas na escola como conteúdo. Na realidade, 

os conceitos, os procedimentos e as atitudes sempre existiram no currículo escolar, porém não 

estavam bem definidos, pois, 

 

Como conteúdo de ensino, as atitudes, do mesmo modo que os conceitos e 

os procedimentos, não constituem uma disciplina separada, mas são parte 

integrante de todas as matérias de aprendizagem. Ou seja, em cada uma das 

matérias exige-se a aprendizagem de uma série de atitudes que, em alguns 
casos, serão comuns a todas as disciplinas – como, por exemplo, o respeito 

pelo material, a participação em aula ou nas atividades recreativas, a atitude 

de diálogo e debate, etc. – enquanto que em outros serão específicas de uma 
matéria concreta – como, por exemplo, o interesse pelas contribuições da 

ciência à sociedade. (COLL et al., 1998, p. 135-136). 

 

Na escola, é através da socialização que se promove a aprendizagem das atitudes, 

valores e normas porque os alunos estão sempre numa situação de interação com outras 

pessoas. Isso promove de forma consciente ou inconsciente atitudes sobre si mesmos e sobre 

os outros, como aponta Coll et al. (1998, p. 135): 

 

A escola, como agente socializador, tem sido sempre um contexto gerador de 

atitudes. Como o processo educacional ocorre numa dinâmica de interação, 

cada estudante adota atitudes diferentes em relação ao professor, aos 
colegas, às matérias concretas, à escola e aos planos de estudo. Além disso, 

parte das atitudes que cada aluno aprende, não são sistemática ou 

conscientemente. Tudo isso levou os responsáveis e os profissionais da 
educação a prestarem uma atenção especial aos processos de criação das 

atitudes pelos alunos.  
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 O professor deve estar atento aos alunos e suas diferentes atitudes na sala de aula, 

pois foram adquiridas fora da escola. Por conseguinte, não pode ensinar atitudes de forma 

igual para todos, é necessário observar e valorizar essas diferenças. O ensino das atitudes se 

dá por meio da persuasão ou da influência. Segundo Coll et al. (1998, p. 154): 

 
A diferença entre persuasão e influência reside [...] em que a primeira 

envolve um maior grau de intencionalidade que a segunda. Ou seja, podemos 
influenciar uma pessoa, embora não seja essa a nossa intenção. Mas nunca 

haverá uma tentativa de persuadir alguém que não seja intencional. O ensino 

envolve diferentes processos de persuasão e influência no sentido de que se 
propõe como objetivo ensinar aos alunos e alunas atitudes, valores e 

comportamentos que com frequência requerem o abandono daqueles 

previamente aprendidos. 
 

Quanto a avaliação, o autor revela os instrumentos a serem utilizados: 

 

A linguagem e as ações manifestas das pessoas são, então, as ferramentas 
mais eficazes com as quais contamos para poder ter acesso e avaliar as 

atitudes dos demais. Os cientistas sociais desenvolveram diversos métodos 

específicos de mensuração das atitudes. Os instrumentos para medir atitudes 
são classificados de acordo com os tipos de respostas dadas pelos sujeitos, 

incluídas as respostas emitidas naturalmente por um determinado indivíduo. 

Embora seja verdade que existem muitos indicadores não-verbais das 

atitudes – gestos faciais e corporais, silêncios, olhares, etc. -, esses 
apresentam sérias limitações para o observador não-treinado. Não podemos 

ter certeza absoluta de que tais manifestações se referem ao objeto atitudinal. 

(COLL et al., 1998, p. 170). 

 

Contudo, as atitudes devem ser avaliadas em conjunto com os outros tipos de 

conteúdos, pois fazem parte de todas as disciplinas escolares. No caso dos PCN de Geografia, 

os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, assim como a avaliação de cada um 

deles foram adaptados à disciplina específica de Geografia. 

Os PCN de Geografia para o Ensino Fundamental estão divididos em duas partes: 3º 

Ciclo – corresponde a 5ª e 6ª séries (atuais 6º e 7º anos) e o 4º Ciclo – abrange 7ª e 8ª séries 

(atuais 8º e 9º anos)
46

. Contudo, será considerado apenas o conteúdo do 4º Ciclo porque 

contempla o 9º ano, inserido na análise da pesquisa. 

Enfim, o documento traz orientações para o trabalho pedagógico, apresentando a 

seguinte estrutura: objetivos, eixos temáticos, conteúdos, avaliação e metodologias de ensino.  

Nesse sentido, enfatiza-se a avaliação da aprendizagem proposta pelos PCN de 

Geografia do Ensino Fundamental II ao incluir critérios para as conquistas do corpo discente 

                                                
46 Lei nº 11.274, 06 de fevereiro de 2006. Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do 

cidadão.  
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quanto à operacionalização dos conceitos, procedimentos e atitudes: 

 

Quadro 3 - Avaliação do ensino e aprendizagem nos PCN de Geografia 
Operacionalização de 

conteúdos/ 4° Ciclo 

Critérios procedimentos Critérios atitudinais 

- Reconhecer conceitos e 

categorias, tais como formação 
socioespacial, território, região, 

paisagem e lugar, e operar com 

eles, identificando-os com a 
área; 

- Reconhecer que as paisagens 

e os lugares são produtos de 

ações propositivas dos homens 
em sociedade; 

- Reconhecer nas paisagens a 

espacialidade e a temporalidade 
dos fenômenos geográficos; 

- Conceituar os elementos 

espaciais e saber utilizá-los na 
linguagem gráfica para obter 

informações e representar as 

paisagens geográficas em 

mapas e croquis etc. 
- Reconhecer que a sociedade e 

a natureza possuem princípios e 

leis próprias e que o espaço 
geográfico é historicamente 

definido e resulta das interações 

entre ambas; 

- Reconhecer e distinguir as 
grandes unidades de paisagens 

em seus diferentes graus de 

humanização. 

- Saber utilizar procedimentos 

da pesquisa geográfica;  
- Saber fazer leituras de 

imagens, de dados e de 

documentos de diferentes 
fontes de informação; 

- Saber utilizar a linguagem 

gráfica para obter informações 

e representar a espacialidade 
dos fenômenos geográficos; 

- Saber expressar-se oralmente 

e na escrita sobre a natureza do 
espaço como território e lugar; 

- Saber desenvolver pesquisas 

sobre temáticas geográficas; 
- Construir, por meio da 

linguagem escrita e oral, um 

discurso articulado sobre 

diferenças entre o seu lugar e a 
pluralidade de lugares que 

constituem o mundo; 

- Ler diferentes cartas em 
diferentes escalas, 

apropriando-se da 

representação cartográfica em 

seu cotidiano. 
 

- Agir e reagir diante de 

questões sociais, culturais e 
ambientais de modo 

propositivo e participativo; 

- Desenvolver uma postura 
crítica em relação ao 

comportamento da sociedade 

diante das diferenças entre o 

tempo social ou histórico e o 
natural; 

- Saber discernir as ações 

adequadas à conservação da 
natureza, desenvolvendo 

atitudes de respeito à vida; 

- Valorizar o patrimônio 
sociocultural e respeitar a 

pluralidade cultural, 

reconhecendo-os como 

direitos dos povos e 
indivíduos e elementos de 

fortalecimento da 

democracia.  
 

 Fonte: Adaptado de BRASIL, 2001. 

 

Cavalcanti (2012) reitera que o ensino de Geografia deve voltar-se não só para a 

construção de conceitos, mas também para o desenvolvimento de capacidades e habilidades 

para operar esses conhecimentos e para a formação de atitudes, valores, convicções ante os 

saberes presentes no espaço escolar. 

No que se refere à operacionalização dos conteúdos conceituais dos PCN de 

Geografia, os fatos não aparecem, somente os conceitos. Mas não se pode negar que essa 

disciplina assim como outras possuem seus próprios dados, conceitos, procedimentos e 

atitudes como assegura Coll et al. (1998, p.22-23):  
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Uma primeira peculiaridade dos fatos e conceitos é que variam de uma 

matéria do currículo para outra em maior número que os outros conteúdos. 

Cada disciplina científica caracteriza-se por ter sistemas conceituais e bases 
de dados próprios. Embora cada matéria possa ter, e de fato tenha, também 

procedimentos que lhe são próprios, o mais específico das matérias é a sua 

trama conceitual. Isso não significa diminuir a relevância educacional dos 

outros tipos de conteúdos, procedimentos e atitudes, mas justamente apontar 
que estes últimos tendem a ser mais gerais – ou transversais entre matérias – 

que os fatos e conceitos. Enquanto muitas matérias podem partilhar 

facilmente procedimentos (por exemplo, de produção e compreensão da 
linguagem, de inferência e descobrimento, de cálculo matemático, etc.) e 

atitudes (curiosidade e procura intelectual, respeito às opiniões divergentes 

da própria, cooperação com os colegas, etc.) os conceitos e os dados, mesmo 

podendo ser comuns a mais de uma disciplina ou matéria, costumam ser 
mais disciplinares. 

 

Por isso, o documento apresenta os conceitos geográficos como estudos essenciais 

propostos pelos PCN para o 3º e 4º ciclo: 

 

[...] é importante considerar quais são as categorias da Geografia mais 

adequadas para os alunos em relação a essa etapa da escolaridade e às 

capacidades que se espera que eles desenvolvam. Assim, o “espaço” deve ser 
o objeto central do estudo, e as categorias “território”, “região”, “paisagem” 

e “lugar” devem ser abordados como seu desdobramento. (BRASIL, 2001, p. 

27).  

 

No que se refere aos conteúdos procedimentais, além daqueles exemplos apresentados 

no quadro anterior, Cavalcanti (2002) revela que são aqueles temas trabalhados nas aulas com 

o intuito de desenvolver habilidades e capacidades para se operar com o espaço geográfico. 

Nesse sentido, o documento oficial enfatiza: 

 

É fundamental, assim, que o professor crie e planeje situações de 

aprendizagem em que os alunos possam conhecer e utilizar os 

procedimentos de estudos geográficos. A observação, descrição, analogia e 
síntese são procedimentos importantes e podem ser praticados para que os 

alunos possam aprender e explicar, compreender e representar os processos 

de construção de diferentes tipos de paisagem, territórios e lugares. 

(BRASIL, 2001, p. 30). 
 

Dentre esses procedimentos, cabe destacar os exemplos citados por Cavalcanti (2002, 

p. 50) como “a capacidade de observação de paisagens, de discriminação de elementos da 

natureza e de usos de dados estatísticos e cartográficos”. Neste último caso, a autora revela: 

 

A cartografia é um importante conteúdo do ensino, por ser uma linguagem 

peculiar da geografia, por ser uma forma de representar análises e sínteses 
geográficas, por permitir a leitura de acontecimentos, fatos e fenômenos 

geográficos pela localização e pela explicação dessa localização, permitindo, 
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assim, sua espacialização. Além disso, sabe-se que os alunos têm interesse 

acentuado em mapas (CAVALCANTI, 2002, p. 50).    

 

Por isso, Castellar (2005b), Castrogiovanni (2000) e Cavalcanti (2012) recomendam a 

importância do uso do mapa no cotidiano escolar, não apenas em dias específicos. 

 

A cartografia, então, é considerada uma linguagem, um sistema-código de 

comunicação imprescindível em todas as esferas da aprendizagem em 

geografia, articulando fatos, conceitos e sistemas conceituais que permitem 
ler e escrever as características do território. Nesse contexto, ela é uma 

opção metodológica, o que implica utilizá-la em todos os conteúdos da 

geografia, para identificar e conhecer não apenas a localização dos países, 
mas entender as relações entre eles, compreender os conflitos e a ocupação 

do espaço. (CASTELLAR, 2005b, p. 216). 

 

Contudo, a cartografia presente nos PCN do 3º e 4º ciclos apresentam propostas 

distintas. No primeiro caso o estudo cartográfico aparece nos PCN como Eixo temático, ou 

seja, contem conteúdos que orientam desde a alfabetização cartográfica à leitura crítica do 

mapa, enquanto no segundo é sugerido o uso da cartografia como um recurso no ensino da 

disciplina.  

 

Neste ciclo a cartografia não se constitui num eixo, mas é fundamental 
utilizá-la como um recurso para trabalhar as informações geográficas, 

permitindo as correlações e sínteses mais complexas. Ela é um recurso para 

melhor visualização e espacialização dos temas. (BRASIL, 2001, p. 100). 
 

Presume-se que o aluno ao chegar no 4º ciclo já aprendeu ou deveria ter aprendido 

todos os elementos que compõem um mapa como legenda, símbolos, orientação, escala 

geográfica, coordenadas geográficas; saiba ler mapas temáticos, confeccionar mapas, 

maquetes, croquis; distinguir mapas e cartas, dentre outros. Portanto, é capaz de realizar 

atividades mais complexas exigidas no 4º ciclo, como: analisar mapas ou cartas para 

comparar, correlacionar e localizar.  

 
[...] a cartografia ganha contornos mais complexos do ponto de vista 

metodológico. O aluno pode trabalhar com a representação como leitor 
crítico e consciente, dando continuidade aos conteúdos de cartografia que já 

vinham sendo tratados no terceiro ciclo. (BRASIL, 2001, p. 93). 

 

Desse modo, a cartografia é um dos exemplos de conteúdo geográfico que, a depender 

do objetivo do professor, permite o estudo de conceitos, procedimentos e atitudes. 

Consequentemente, a avaliação pode ser realizada considerando os três critérios avaliativos. O 

professor pode avaliar a aprendizagem do aluno utilizando um dos critérios, mas é possível 
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usar dois ou três dependendo do saber geográfico.  

Quanto aos conteúdos atitudinais, está relacionado à mudança de comportamento do 

aluno, quando compreende a realidade a partir dos conhecimentos adquiridos pelo estudo da 

Geografia. Cavalcanti (2012, p. 53) ressalta: 

 

Os conteúdos atitudinais e valorativos se referem à formação dos valores, 
atitudes e convicções que perpassam os conteúdos referentes a conceitos, 

fatos, informações e procedimentos. Trata-se daqueles conteúdos que 

auxiliam o aluno a agir no espaço, a influir na sua produção, como, por 
exemplo, a atitude de participação ativa na construção e na produção da 

moradia, corresponsabilidade na gestão dos territórios, valorização da vida 

no espaço, respeito ao direito das pessoas ao deslocamento no espaço.     

 

Estas propostas dos PCN são importantes instrumentos elaborados e pensados por 

profissionais da área de Geografia para a melhoria da prática docente no que se refere a 

avaliação. A presente pesquisa ao contemplar o 4º ciclo, analisou sobre a adoção dos PCN e 

se as suas propostas de avaliação são utilizadas como prática dos professores nas salas de aula 

das escolas municipais da capital do Ceará. 

Dessa forma, Cavalcanti (2012, p. 38-39) argumenta: 

 

[...] a discussão sobre a geografia escolar e suas propostas de reorganização 

curricular tem sido constante desde o aparecimento de documentos oficiais 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), para o ensino fundamental e médio, e os 
programas curriculares estaduais e municipais, que se orientaram por essa 

legislação superior envolvendo diferentes especialistas na área. O conteúdo 

dessa discussão pode ser situado em duas posições: numa busca-se 
consolidar um projeto oficial para o ensino e para a geografia, em particular; 

noutra, como resistência a esse projeto, investigam-se modos alternativos e 

mais autônomos de trabalho com a geografia, sem vínculo explícito com as 
orientações de caráter oficial.   

 

Apesar das críticas aos documentos oficiais, sobretudo os PCN, não se pode negar 

algumas contribuições para o ensino de geografia, como assinala Cavalcanti (2012): a 

inserção do construtivismo como perspectiva para o trabalho na geografia escolar; a geografia 

do aluno como referência para a construção do conhecimento geográfico em sala de aula; a 

seleção de conceitos geográficos que serviu para estruturar os conteúdos de ensino e a 

proposta dos conteúdos procedimentais e atitudinais para orientação das ações.  

Os geógrafos Spósito (1999), Vesentini (2004), Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) 

corroboram ao mencionar que a inovação em termos estruturais dos PCN foi a inserção dos 

temas transversais pelo MEC.  
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Para a escolha dos temas transversais, foram estabelecidos alguns critérios: 

urgência social, abrangência nacional, possibilidade de inclusão no currículo 

do ensino fundamental e favorecimento à compreensão da realidade e à 
participação social. De acordo com esses critérios, os temas selecionados 

foram Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho e 

Consumo, Orientação Sexual. Esses temas devem passar todas as disciplinas 

escolares convencionais e, portanto, também a Geografia. 

(PONTUSCHKA, PAGANELLI E CACETE, 2009, p.75). 

 

Os temas transversais deveriam ser trabalhados em todas as disciplinas escolares, 

inclusive a Geografia. Segundo as autoras supracitadas, eles podem propiciar a construção da 

cidadania e da prática da democratização.   

Vesentini (2004) reforça que o grande mérito dos PCN foi ter reafirmado os 

ensinamentos oriundos da UNESCO, que enfatizam não somente os temas transversais, mas a 

interdisciplinaridade.  

Na realidade, acredita-se que a escolha dos temas poderia proporcionar a 

interdisciplinaridade, como menciona Spósito (1999, p. 24):  

 

[...] a interdisciplinaridade poderá sair do plano do papel para a ação 

concreta, no processo de ensino-aprendizagem, se os professores do ensino 

fundamental assumirem o desafio de colocar em prática o desenvolvimento 
de um trabalho a partir do que foi definido como temas transversais.  

 

Dessa forma, é possível mostrar o trecho do documento que propõe a 

interdisciplinaridade: 

 

Nenhuma abordagem da Geografia que considere o estudo da totalidade 

como meta de compreensão geográfica pode prescindir de suas interfaces 
com as outras ciências. Assim os diferentes eixos temáticos propostos 

trabalham com recortes temporais e espaciais específicos de Geografia, mas 

articulados com História, Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, 

entre outras áreas. (BRASIL, 2001, p. 98). 

 

Além disso, os conteúdos apontados pelos PCN de Geografia não são propostas fixas, 

pois o documento revela: 

 

[...] os conteúdos temáticos a serem desenvolvidos neste ciclo, assim como 

nos outros, dependem das necessidades e problemáticas que professores a 

alunos julgarem importantes de serem abordadas, reafirma-se que esses 
conteúdos devem ser flexíveis, mas não fragmentados. Reafirma-se também 

que aqueles conteúdos selecionados devem tratar da presença e do papel da 

natureza e sua relação com a vida das pessoas na construção do espaço 
geográfico (seja em sociedade, seja individualmente). (BRASIL, 2001, p. 
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100). 

 

 O aspecto positivo é que os PCN evidenciam uma abordagem dos conteúdos não 

fragmentada, ou seja, o currículo voltado para o ensino de Geografia deve seguir uma lógica 

de temas que estejam relacionados. Geralmente, o professor ao elaborar o planejamento segue 

a sequencia dos capítulos do livro didático onde os temas não dialogam porque são 

divergentes. Exemplificando: é como ministrar uma aula sobre População e no dia seguinte, 

falar de Litosfera. 

O documento está fundamentado no Construtivismo. Porém, o texto apresenta as 

características de forma geral, dentre as quais, destacam-se: o papel do professor como 

mediador, ele deve considerar o nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos, as 

experiências diferenciadas ou a diversidade dos alunos, trabalhar a capacidade individual dos 

alunos, considerar o conhecimento prévio dos alunos, valorizar do erro como virtude para o 

aprimoramento, promover o posicionamento autônomo do aluno e o uso da variabilidade 

didática.  

No que se refere a utilização de vários recursos, os PCN apontam:  

 

Na leitura cartográfica o professor desse ciclo pode lançar mão dos 

diferentes tipos de mapas temáticos, atlas, globo terrestre, plantas e maquetes 
mais sofisticadas. Outra possibilidade, que também depende dos recursos, 

são as formas de registro e interpretação espacial, como o exercício de 

utilização das fotografias aéreas e imagens de satélites.  
É muito importante, nessa fase da escolaridade, trabalhar o conhecimento da 

rua com o conhecimento escolar mediante a leitura de textos de diferentes 

imagens de representações da realidade (o grafite, por exemplo), em vários 

níveis de complexidade e formas de expressão da escrita e da representação 
do espaço geográfico. Aqui o professor pode aprofundar o trabalho com 

literatura, leitura de jornais, livros de geografia, livros paradidáticos etc. 

(BRASIL, 2001, p. 96-97).  

  

 Somam-se a isso, as tecnologias de comunicação. O uso da variabilidade didática 

permite alcançar os estudantes que não conseguem aprender somente por meio da aula 

expositiva. 

No entanto, muitos professores compreenderam que basta diversificar o uso de 

recursos didáticos sem pensar nos objetivos a serem alcançados. Diversos livros, artigos 

foram publicados sobre o uso de várias linguagens no ensino de Geografia e, até eventos 

nacionais com a oferta de minicursos para estudantes da graduação. Discussão permanente 

que aparece como ponto de estudos para concurso público e tem influenciado o currículo das 

“Oficinas”, disciplinas dos cursos de licenciatura, onde o saber-fazer passou a ter maior 
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consistência do que a discussão teórico-metodológica.  

Além disso, o documento sugere que sejam realizadas aulas de campo porque 

aproxima o aluno da realidade, uma vez que existem conteúdos que necessitam desse 

procedimento. Dessa maneira, os PCN vislumbram a leitura da paisagem pelo estudo do meio. 

Assim, o estudo da paisagem pode se dá de forma direta, por meio da observação da paisagem 

de um lugar visitado ou indireta através do uso de fotografias, imagens, dentre outras.  

Para Carretero (1997, p.74) a perspectiva Construtivista exige essa prática para o 

ensino da História, Geografia e Ciências Sociais:  

 

O ensino da ciência requer uma grande quantidade de atividades de campo 
ou laboratório, sem as quais se torna muito difícil sua compreensão. Isto 

deveria ser levado em conta quando considera-se a quantidade de temas que 

podem ser ministrados em cada série. 

 

Partindo dessa exposição, a LDB nº 9.394/96 e os PCN, obviamente, repercutiram nas 

ações da gestão educacional em todo o país. Inclusive no que se refere ao documento 

denominado Plano Nacional de Educação, criado pelo MEC em 1997, com disposições legais 

do CNE e da LDB que objetiva erradicar o analfabetismo; universalização do atendimento 

escolar; melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho e promoção humanística, 

científica e tecnológica do país. Nesse sentido, Saviani (1999, p. 100)
47

 aponta algumas metas 

a serem alcançadas pelo ensino Fundamental propostas no documento:  

 

[...] 3. Elevar, em pelo menos 70%, o número de concluintes do Ensino 
Fundamental, para o que se torna necessário:  

a) Diminuir em 5% ao ano as taxas de repetência e evasão; [...] 

5. Estabelecer medidas para assegurar que, em três anos, todos os Estados e 
Municípios tenham estabelecido suas diretrizes curriculares e que todas as 

escolas tenham formulado seus projetos pedagógicos, observando as 

sugestões dos parâmetros curriculares nacionais e diretrizes emanadas do 
Conselho Nacional de Educação e, quando for o caso, dos Conselhos 

Municipais de Educação. 

 

No caso de Fortaleza, foi elaborado as Diretrizes Curriculares das Escolas Públicas 

Municipais de Fortaleza, porém será apresentado no próximo item. O objetivo desta 

apresentação é mostrar que o município atendeu a meta de criação das diretrizes curriculares 

                                                
47 O autor supracitado revela que a ideia de plano no âmbito nacional remonta da década de 1930, porém, ao 

longo dos anos, os planos educacionais foram propostas rodeadas de fracassos, descontrole de recursos e 

conflitos sociais. Nos anos de 1990, a racionalidade financeira é a via de realização de uma política educacional 

no Brasil. Apesar disso, ele propõe uma outra política educacional. 
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do PNE, porém será enfatizada a discussão atual que o documento traz sobre a avaliação do 

ensino e aprendizagem a ser realizada nas disciplinas da escola. 

 

5.2.2 A avaliação do ensino e aprendizagem nas Diretrizes Curriculares das Escolas 

Públicas Municipais de Fortaleza 

 

Em Fortaleza, para se adaptar a LDB e aos PCN, durante o governo de Luizianne de 

Oliveira Lins, a Secretaria Municipal de Educação elaborou em 2011, as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental do Sistema Público Municipal de Ensino de 

Fortaleza
48

. Foram publicados dois volumes – no volume 1: 

 

[...] apresentam-se a base teórica e o corpo das Diretrizes Curriculares 

Municipais para o Ensino Fundamental da Rede Pública de Fortaleza, em 
consonância com o que preconiza a LDB atual – Lei nº 9.394/96, sobretudo 

o artigo 26 – e com o que estabelecem as atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de 

julho de 2010). A publicação ora apresentada tem por base uma concepção 
de currículo fruto de uma elaboração coletiva e a metodologia aplicada foi a 

da problematização, o que implica pensar e caracterizar os processos 

educativos, de tal forma a responder aos desafios da prática pedagógica. 

(TEIXEIRA; DIAS, 2011, p. 18). 

 

Vale ressaltar que neste documento contem a discussão atualizada sobre a avaliação do 

ensino e da aprendizagem para o ensino Fundamental, pois sugere a avaliação com um 

enfoque processual e integrante do currículo escolar e que deve englobar de forma 

indissociável as avaliações diagnóstica, formativa e somativa visando a aprendizagem do 

aluno.  

O documento está fundamentado na Resolução nº 07/2010 do Conselho Nacional de 

Educação – CNE/CEB, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 

de nove anos e define em seus artigos 32, 34, e os incisos I e II do artigo 35, como a avaliação 

deve ocorrer na escola. 

 

                                                
48

 Participaram da elaboração dessas diretrizes professores e professoras representantes das diferentes áreas do 

currículo, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, equipes administrativa e pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação de Fortaleza e das Secretarias Executivas Regionais/Distritos de Educação, bem como 

professores/assessores de IES do Ceará, integrantes da Rede de Pais e Mães pela Qualidade da Educação e da 

Secretaria de Direitos Humanos. (TEIXEIRA; DIAS, 2011, p. 18).  
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Art. 32 A avaliação dos estudantes, a ser realizada pelos professores e pela 

escola como parte integrante da proposta curricular e da implementação do 

currículo, é redimensionadora da ação pedagógica e deve: 
I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, 

cumulativa e diagnóstica, com vistas a: 

identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar 

problemas de ensino; b) subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e 
abordagens de acordo com as necessidades dos estudantes, criar condições 

de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e 

redirecionar o trabalho docente; c) manter a família informada sobre o 
desempenho dos estudantes; d) reconhecer o direito do estudante e da família 

de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à 

escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem 

procedentes. 
II – utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o 

registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os 

portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a 
sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do 

educando; 

III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do estudante 
sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os 

de eventuais provas finais, tal com determina a alínea “a” do inciso V do art. 

24 da Lei nº 9.394/96; 

IV – assegurar tempos e espaços diversos para que os estudantes com menor 
rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano 

letivo; 

V – prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, como determina a Lei nº 9.394/96; 

VI – assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao 

longo do ano letivo, aos estudantes com frequência insuficiente, evitando, 
sempre que possível, a retenção por faltas; 

VII – possibilitar a aceleração de estudos para os estudantes com defasagem 

idade-série. [...];  

Art. 34 Os sistemas, as redes de ensino e os projetos político-pedagógicos 
das escolas devem expressar com clareza o que é esperado dos estudantes 

em relação à sua aprendizagem. 

Art. 35 (...) 
Parágrafo único. A melhoria dos resultados de aprendizagem dos estudantes 

e da qualidade da educação obriga: 

I – os sistemas de ensino a incrementarem os dispositivos da carreira e de 

condições de exercício e valorização do magistério e dos demais 
profissionais da educação e a oferecerem os recursos e apoios que 

demandam as escolas e seus profissionais para melhorar a sua atuação; 

II – as escolas a uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas 
por elas oferecidas aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de 

propiciar renovadas oportunidades e incentivos aos que delas mais 

necessitem. (TEIXEIRA; DIAS, 2011, p. 126-127). 
 

Percebe-se que o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica – 

CNE/CEB complementam a LDB nº 9.394/96, ou seja, esclarece, dá mais detalhes sobre 

como a avaliação deve ser realizada. Assim, incorpora a ideia de acompanhamento individual 

que vários estudiosos sobre a avaliação apontam como estratégia para redução do fracasso 
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escolar, bem como o uso da variabilidade didática e a adequação das metodologias de acordo 

com a faixa etária. Partindo dessa reflexão, é possível observar o avanço na perspectiva da 

avaliação nas escolas municipais de Fortaleza. 

O documento também apresenta um item sobre os procedimentos metodológicos-

operacionais, ou seja, como a avaliação dos aluno deve ser registrada.  

 

* Para efeito de organização e registro do desempenho escolar do estudante, 

o ano letivo será dividido em quatro etapas; 
* o registro do desempenho do estudante do 1º (primeiro) e 2º (segundo) 

anos será expresso no Relatório; 

* o registro do desempenho do estudante do 3º (terceiro) ao 9º (nono) anos 
será expresso em notas com variação em escala de zero a dez; 

* o(a) professor(a) de cada disciplina/área do conhecimento deverá realizar 

no mínimo três situações avaliativas por etapa, considerando-se avaliação 
parcial do conhecimento; avaliação global do conhecimento e outras 

atividades avaliativas correlatas; 

* o acompanhamento do desempenho do estudante será registrado em 

instrumentos próprios para este fim; 
* durante cada etapa, ao se constatar dificuldades na aprendizagem, o(a) 

professor(a) deverá trabalhar com atividades de recuperação paralela, a fim 

de que o estudante possa caminhar progressivamente nas etapas 
subsequentes; 

* a quarta etapa é obrigatória a todos os estudantes; 

* para efeito de promoção, o estudante deverá atingir no mínimo a nota seis 

em cada disciplina/área do conhecimento e frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas; 

* a recuperação final será realizada ao término do ano escolar e antes do 

início do ano escolar seguinte; 
* para efeito de promoção, após a recuperação final, o estudante deverá 

atingir no mínimo a nota seis; 

* o resultado final do desempenho escolar do estudante será a média 
aritmética simples obtida com o somatório das notas das quatro etapas; e * 

cabe ao sistema de ensino e à escola garantirem condições para efetivar o 

processo de recuperação paralela e a recuperação final, devendo estas 

indicações estar contidas nos documentos oficiais da Secretaria Municipal de 
Educação de Fortaleza – SME, do Conselho Municipal de Educação de 

Fortaleza – CME, na proposta pedagógica e no regimento de cada escola.  

(TEIXEIRA; DIAS, 2011, p. 129-130). 
 

No entanto, a forma de atribuição de notas presente no texto parece não se diferenciar 

dos procedimentos existentes antes da elaboração do documento. Pois, durante o ano letivo 

escolar o estabelecimento de ensino ainda está centrado nos resultados das provas e exames. 

Atualmente, nas escolas municipais a média permanece seis (6,0) e o professor é 

orientado para realizar três avaliações: uma avaliação parcial de conhecimento, avaliação das 

atividades e/ou trabalhos e avaliação global do conhecimento, também denominada de 

bimestral. Ao final de cada bimestre é realizada a recuperação paralela, caso o aluno tenha 
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obtido nota inferior a média. 

No volume 2 das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental do Sistema 

Público Municipal de Ensino de Fortaleza são sugeridos os conteúdos pertencentes a cada 

componente curricular, ou seja, das disciplinas: Artes, Ciências, Educação Física, Ensino 

Religioso, Geografia, História, Língua Português, Língua Estrangeira, Matemática e Temas 

Transversais. Este último corresponde aos mesmos temas dos PCN. 

Contudo, espera-se que as diretrizes curriculares não seja apenas um documento 

oficial, mas que possa ser colocado em prática, sobretudo as propostas avaliativas do ensino e 

aprendizagem. 
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6. METODOLOGIA 

 

“É imediatamente perceptível a presença do 

professor que habita plenamente a sala de aula. 

Os alunos a percebem desde o primeiro minuto 

do ano, nós todos temos esta experiência: o 

professor acaba de entrar, ele está totalmente 

lá, e isso se vê pela sua maneira de olhar, de 

cumprimentar os alunos, de se sentar, de tomar 

posse da mesa. Ele não se dispersou por medo 

das reações deles, ele não está fechado em si 

mesmo, não, ele está por dentro do que faz, 

logo no começo ele está presente, distingue 

cada rosto, a turma existe sob o seu olhar.” 

(Daniel Pennac)     

 

A investigação “Avaliação do professor pelo Aluno: O Ensino e a Prática Avaliativa 

em Geografia em Escolas Públicas Municipais de Fortaleza/CE” é constituída pela união das 

abordagens
49

 qualitativa e quantitativa. A primeira refere-se às ideias de Bogdan e Biklen 

(1994), que direcionam esta pesquisa a considerar o ambiente natural como fonte direta de 

dados; a investigação deve ser descritiva, ou seja, os dados recolhidos serão interpretados em 

forma de palavras; os investigadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos e não recolhe dados ou provas com o objetivo de confirmar ou 

informar hipóteses.  

Quanto à segunda, são dados mensuráveis através da utilização de recursos e técnicas 

estatísticas. Para Oliveira (2010), são tendências que, além de se pretenderem únicas e 

dominantes, muitas vezes gostariam de substituir questões teóricas e ideológicas pela 

mensuração levada ao extremo ou ao mais alto grau de sofisticação como se com isto fosse 

possível garantir que se estaria atingindo a verdade. No entanto, Silva (1998) afirma: as 

críticas não são generalizadamente dirigidas a quaisquer mensurações. É preciso lembrar de 

estudos que se utilizam da estatística com provas não paramétricas, que são analisadas com 

padrões qualitativos e informam novos estudos qualitativos.  

                                                
49 Severino (2007, p. 119) indica a utilização do termo abordagem, ao invés de pesquisa, para designar o 

conjunto de metodologias, envolvendo, eventualmente, diversas referências epistemológicas. 
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A análise dos dados quantitativos foi realizada por meio da estatística e a interpretação 

dos mesmos em forma de texto. Estes procedimentos metodológicos propiciam o uso em 

conjunto da investigação qualitativa e quantitativa, pois Oliveira (2010) admite a associação 

de procedimentos quantitativos em abordagem qualitativa ou vice-versa.  

Assim, Bogdan e Biklen (1994), esclarecem que as abordagens qualitativas e 

quantitativas podem ser complementares e que, em alguns estudos, isso é desejável, por 

exemplo, utilizando-se estatística e apresentando-se conjuntamente a interpretação de dados 

qualitativos. A esse tipo de opção costuma-se chamar de Triangulação Metodológica. 

Por conseguinte, Silva (1998) corrobora, ao assegurar que há uma falsa dicotomia 

entre as abordagens qualitativa e quantitativa, ou seja, uma falsa oposição. Pois, o quantitativo 

ocupa-se de ordens de grandezas e de suas relações, o qualitativo é um quadro de 

interpretações para medidas ou a compreensão para o não quantificável. Na realidade, é 

preciso pensar que o confronto não está nesta falsa oposição, mas nos paradigmas que vão 

conduzir e informar essas práticas de pesquisa.  

Partindo dessa reflexão, a pesquisa apresenta como ambiente de investigação, as 

escolas públicas municipais de Fortaleza, onde os dados foram coletados por meio da 

aplicação de questionários com professores de Geografia e alunos do 9º ano para fazer um 

contraponto entre ambos sobre a prática pedagógica, dando ênfase a questões relacionadas à 

avaliação do ensino e da aprendizagem. A aplicação desse instrumento foi autorizada pela 

Secretaria Municipal de Educação (Anexo A). 

Em seguida, serão apontados os procedimentos utilizados para a realização desta 

investigação. 

 

6.1 População 

 

A população objeto de estudo foi constituída pelos professores e alunos da disciplina 

Geografia, ministrada no 9º ano do Ensino Fundamental II nas escolas municipais de 

Fortaleza no ano letivo de 2013. 

 

6.2 Amostra  

 

A área geográfica da investigação correspondeu às escolas públicas municipais de 

Fortaleza distribuídas nas seis Regionais da cidade, com um total de 93 (noventa e três) 

escolas. Para a aplicação dos instrumentos, foram selecionadas, por meio de sorteio, 23 
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escolas (25% aproximadamente) da rede municipal de Fortaleza. 

Os sujeitos investigados estão inseridos nas escolas sorteadas, conforme o quadro a 

seguir: 

  

Quadro 4 - Distribuição da amostra 

        Região Professores Alunos % (alunos) % acumulada (alunos) 

 

1 5 114 23,3 23,3 

2 3 60 12,2 35,5 

3 2 46 9,4 44,9 

4 4 85 17,3 62,2 

5 6 123 25,1 87,3 

6 3 62 12,7 100,0 

Total 23 490 100,0  

      

.      Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Tal procedimento é denominado por Oliveira (2010, p. 90) como amostra 

probabilística: 

 

Neste tipo de amostra, que pode ser aleatória ou ao acaso, todos os 
componentes ou sujeitos têm igual probabilidade de serem selecionados. O 

pesquisador(a) deve ter conhecimento de todos os elementos e da totalidade 

dos sujeitos para determinar sua amostra através de sorteio ou de outro 
critério ou técnica que acham viável e confiável. 

 

Considerando-se que nas 93 escolas há somente, em cada uma delas, um professor da 

disciplina objeto do estudo e que uma amostra de alunos a ser tomada para uma confiança de 

95%, variância máxima da variável principal quando medida dicotomicamente (σ² = 0,25) e 

erro igual a 0,05 na escala de proporção (5% na escala de percentagem) tem seu tamanho 

igual a 385 alunos (a serem tomados da mesma forma que a amostra obtida para a presente 

pesquisa) (BONINI; BONINI, 1972, p.244). Assim, a amostra de 490 alunos se calculada da 

mesma forma apresenta erro máximo igual a 0,04 na escala de proporção (4,34% na escala de 

percentagem).  
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6.3 Instrumentos e sua aplicação 

 

Foram aplicados questionários com os 23 (vinte e três)
50

 professores de Geografia e 

sua turma de 9º ano com cada um desses apresentando uma média de 21 alunos por turma, 

com um total de 490 no ano letivo de 2013.  

O benefício do uso do questionário é a garantia do anonimato das pessoas que 

responderam, afirma Oliveira (2010): “nesses casos, é recomendável não solicitar que o 

informante assine ou coloque seu nome no instrumento de pesquisa” e acrescenta que o 

questionário pode ser aplicado em grupos, porém recomenda-se que seja em um só dia.  

Partindo dessa reflexão, a investigação não exige identificação da escola, do docente e nem 

dos estudantes e é aplicada em um dia com um professor e uma turma deste de 9º ano, no 

turno da manhã ou tarde.  

Soma-se a isso, a não exposição dos pesquisados à influência das opiniões e do 

aspecto pessoal do pesquisador, porque as questões são fechadas onde o informante assinala o 

item de acordo com seu ponto de vista. Neste sentido, Oliveira (2010) revela a limitação desse 

tipo de questão quanto à liberdade do informante, pois ele apenas assinala os itens: sim, não e 

em parte. 

O questionário é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas a pessoas com o propósito de “obter informações sobre sentimentos, 

crenças, expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador 

(a) deseja registrar para atender os objetivos de seu estudo” (OLIVEIRA, 2010, p. 83). São 

propostos por escrito. 

 O uso desse tipo de procedimento apresenta algumas vantagens, dentre as quais é 

possível citar: possibilidade de atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas numa área geográfica muito extensa. É o caso desta pesquisa, que aplicou o 

instrumento nas escolas públicas municipais de Fortaleza, uma vez que propôs o ano letivo de 

2013 para coleta de dados. A ida ao campo para aplicação dos questionários foi iniciada no 

mês de junho de 2013 e finalizada no dia 10 de janeiro de 2014, período final do ano letivo 

escolar.  

Desta forma, para o levantamento de dados na amostra de professores utilizou-se o 

questionário com 8 questões de caracterização do professor, 4 questões abertas versando sobre 

avaliação e recuperação dos alunos.  

                                                
50 Cada escola possui somente um professor de Geografia do 9º ano.  
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O levantamento de dados dos alunos da amostra foi feito também com um 

questionário com 4 questões de caracterização do aluno, 5 questões abertas relacionadas à 

participação dos alunos na disciplina e com uma escala de avaliação do professor pelo aluno 

(EAPA) constituída por 23 itens medidos, cada um, com uma  escala de Likert com três 

categorias de medida: escore 2 – concordo, escore 1 – concordo em parte e escore 0 - 

discordo. A escala de avaliação do professor pelo aluno foi construída tendo em vista verificar 

os três objetivos específicos e enquanto que, o quarto objetivo que se refere a formação do 

professor teve sua verificação possível com a associação dos resultados da escala e as 

questões do questionário do professor referentes à sua formação em graduação e/ou pós-

graduação.   

 Assim, é necessário declarar que os alunos e professores receberam esclarecimentos 

sobre a pesquisa e, no caso dos alunos, autorização dos pais; não foram remunerados para 

responder o questionário; responderam de forma voluntária e poderiam desistir a qualquer 

momento. 

Vale ressaltar que durante a aplicação dos questionários surgiram alguns obstáculos 

que dificultaram a coleta dos dados. Dentre eles, é possível destacar: 

- Alguns números de telefones das escolas sorteadas da lista fornecida pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME) ou do site não estavam atualizados. Por isso, o primeiro 

contato foi realizado através de visita à escola; 

- No primeiro contato realizado por telefone, com exceção de algumas escolas, não 

informavam o dia da aula do professor de Geografia, então as visitas ocorriam no dia em que 

o professor não estava na escola ou o diretor para autorizar. Consequentemente, foi preciso ir 

à escola três a quatro vezes;  

- Conserto de carro a partir do mês de outubro se estendendo ao mês de novembro 

tornou o trabalho mais lento devido à dificuldade de ir a mais de uma escola quando se utiliza 

o transporte coletivo;  

- O adiamento da aplicação porque os professores estavam ministrando “aulão” 

preparando os alunos para as provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação 

Básica do Ceará (SPAECE), bem como o dia de realização desta avaliação, pois alguns 

professores combinaram a aplicação do instrumento no dia da aplicação das provas do 

SPAECE, 18 de novembro de 2013; 

- O professor precisava realizar a segunda chamada ou recuperação paralela das 

provas. 
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- Em uma das escolas os alunos responderam ao questionário depois de lanchar, pois a 

merenda escolar era realizada após o intervalo, na hora da aula de geografia. Ou seja, o 

professor que ministrava aula após o recreio perdia parte do tempo de sua aula.  

Acrescentam-se também como procedimentos desta investigação: a pesquisa 

bibliográfica e documental. A primeira efetuada por meio de leituras de livros, teses, 

dissertações, revistas, periódicos já escritos sobre a temática proposta e demais temas que 

contribuíram para o entendimento e aprofundamento dos estudos. Essa prática ocorreu desde 

o início da pesquisa até o momento da elaboração do relatório final. Enquanto a segunda 

consiste na análise documental de qualquer documento escrito, que pudesse ser usado como 

fonte de informação. Para Lüdke (1986) estes documentos incluem desde leis e regulamentos, 

normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, 

discursos, roteiros de programas de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos 

escolares. 

No caso da pesquisa, foram consultados dois documentos do tipo oficial: a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, n. 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Geografia do Ensino Fundamental II para analisar se há compatibilidade entre as propostas de 

avaliação desses documentos com as respostas obtidas por meio dos questionários.  

Guba e Lincoln (1981) apresentam uma série de vantagens para o uso de documentos. 

Em primeiro lugar, destacam o fato de que os documentos constituem uma fonte estável e 

rica. Persistindo ao longo do tempo, documentos podem ser consultados várias vezes e 

inclusive servir de base a diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados 

obtidos. 

  

6. 4 Apresentação, análise e interpretação dos dados  

 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários do professor e do aluno foram 

transcritos para um arquivo próprio do software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 20.0 para windows. Com a utilização do software, a análise dos dados 

envolveu: 

a) Análise métrica da EAPA com o cálculo do coeficiente de precisão “Alfa de 

Cronbach”, erro padrão de medida, coeficiente de sensibilidade, a ocorrência de 

"efeito de halo" (teste de T² de Hotelling) na matriz de respostas aos itens da escala.  

b) Análise da distribuição do escore de cada um dos itens da escala envolvendo a média, 

o coeficiente de discriminação e o coeficiente de variação. 
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c) A validade de conteúdo da escala, através da análise fatorial com o método dos 

componentes principais e rotação VARIMAX. 

d) Determinados os três componentes da escala, no arquivo de dados foram construídos: 

o escore total para cada aluno, obtido com a soma dos escores nos itens de cada  aluno 

respondente à escala e o escore de cada componente da escala, somando-se os escores 

para cada respondente, nos itens da escala referentes ao componente. Em seguida 

esses escores foram transformados em notas na escala de [0 ; 10]. 

Foram calculadas as estatísticas descritivas das quatro distribuições de notas obtidas e 

feitas suas apresentações gráficas.    

e) Procedeu-se à análise estatística dos dados, através da regressão linear múltipla. Com 

os resultados da análise fatorial da nota na EAPA, essa variável foi tomada como 

variável dependente e as variáveis de caracterização dos alunos e dos professores 

foram tomadas como variáveis independentes. Utilizou-se o método stepwise 
51

, com 

exclusão de casos listwise
52

. 

f) Verificaram-se a existência de possíveis violações aos pressupostos da regressão linear 

múltipla feitas segundo as recomendações de Field (2009, p. 168 - 180) e Hair et al. 

(2005, p. 174 - 183).    

g) Análise da variância, da nota na EAPA e das notas nos três componentes da EAPA 

com o método dos componentes principais e com as variáveis de classificação do 

modelo final da regressão linear múltipla. 

h) Análise das respostas abertas dos questionários do aluno e do professor. 

i) Apresentação e análise das distribuições de frequências dos itens de cada componente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 O método stepwise é uma modificação da seleção Forward em que cada passo todas as variáveis do modelo 

são previamente verificadas pelas suas estatísticas F parciais. Uma variável adicionada no modelo no passo 

anterior pode ser redundante para o modelo por causa do seu relacionamento com as outras variáveis e se sua 

estatística F parcial for menor que , ela é removida do modelo. 
 
52 O método listwise - exclusão por lista, quando uma variável apresenta valor em branco, o sujeito que apresenta 

esse valor omitido é excluído do banco de dados para a realização do procedimento estatístico. 
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7. ANÁLISE DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELO ALUNO 

(EAPA)  

 

“Não era só o seu saber que esses professores 

partilhavam conosco, era o próprio desejo do 

saber! E foi o gosto da transmissão que eles 

me comunicaram. De repente nós íamos às 

aulas com fome. Eu não diria que nos 

sentíssemos amados por eles, mas sim 

considerados (respeitados diria a juventude de 

hoje), consideração que se manifestava até na 

correção de nossos exercícios, em que as 

anotações deles se endereçavam a cada um de 

nós em particular.” (Daniel Pennac) 

 

7.1 Análise métrica da EAPA 

 

A escala apresentou os seguintes indicadores métricos de qualidade, calculados no 

quadro de resultados da análise de variância com os resultados da matriz de respostas aos 

itens da escala. Conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 5 - Análise de variância com a matriz de respostas (classificação dupla: aluno x 

item) 

Origem da variação Soma de 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F Sig 

Entre sujeitos 904,305 489 1,849   

Erro 

Entre itens 1869,345 22 84,970 208,496 ,000 

Resíduo 4384,307 10758 ,408   

Total 6253,652 10780 ,580   

Total 7157,957 11269 ,635   

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: Média da médias dos itens = 1,33 

                                        

 

a) Coeficiente de Precisão (α de Cronbach): α = (quadrado médio entre sujeitos –

quadrado médio do resíduo) / quadrado médio entre sujeitos = 0,78 – BOM. 

Erro Padrão da Medida: e = (soma do quadrado dos resíduos / grau de liberdade entre 
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sujeitos)¹/² = 2,99 (correspondendo a 6,5 % da amplitude total da escala de medida do escore 

total A = 46). Inferior ao máximo aceitável dessa amplitude (10%). A escala do escore varia 

no intervalo fechado [0 ; 46]. 

Coeficiente de sensibilidade γ² = (quadrado médio entre os sujeitos - quadrado médio 

dos resíduos) / quadrado médio dos resíduos = 2,65, implicando na probabilidade 0,9505 

(95,05%) do erro da medida empírica obtida com a escala ser inferior ao erro padrão da 

medida. 

O teste T² de Hotelling indicou a não ocorrência de efeito de halo no preenchimento da 

EAPA pelos sujeitos da amostra (T² = 2.388,452  F = 103,904 significativo para p   0,01, 

conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 6 - Teste de T² de Hotelling 

T² F Graus de 

liberdade 

1 

Graus de 

liberdade 

2 

Sig 

2388,453 103,904 22 468 ,000 

                   Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

7.2 Análise das distribuições dos itens da EAPA  

 

  Em relação aos itens da escala, o quadro a seguir apresenta as estatísticas das suas 

distribuições na amostra de alunos. 

 

Quadro 7 - Estatísticas das distribuições dos itens da EAPA 

                                             Item Média CD

* 

CV    

(%)** 

v1 - Considero que as avaliações de aprendizagem são satisfatórias 1,59 ,284 35,5 

v2 - Estou satisfeito com a maneira que os professores ensinam 1,43 ,370 45,6 

v3 - Estou satisfeito com a qualidade do ensino da minha escola 1,24 ,289 56,5 

v4 - Os professores explicam de forma clara, esclarecem dúvidas, 

apresentam exemplos e associam os conteúdos a vida social do aluno 
1,51 ,409 42,2 

v5 - Os professores usam várias formas de ensinar 1,44 ,386 50,9 

v6 - Os professores sempre variam a forma de avaliação utilizando 

provas, trabalhos, seminários, dentre outros como nota no bimestre 
1,47 ,280 49,0 

v7 - O professor explica os critérios e pontos da avaliação 1,68 ,268 33,0 

v8 - O professor sempre corrige e devolve as avaliações 1,67 ,213 35,1 

v9 - Após a avaliação o professor sempre comenta os resultados das 

avaliações com os alunos e retira as dúvidas ainda existentes 
1,38 ,339 51,5 
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v10 - O professor utiliza mapas, cartas e plantas em suas aulas ,86 ,377 90,2 

v11 - Eu já elaborei mapa mental, croquis ou maquete como exercício 

de Geografia 
,63 ,281 132,1 

v12 - O professor usa o globo terreste ou o mapa-mundi durante as 

aulas 
,79 ,383 100,8 

v13 - O professor pede em suas avaliações para: COMPARAR ,95 ,304 85,5 

v14 - O professor já falou de algum desses conceitos: LUGAR 1,74 ,282 32,8 

v15 - O professor já falou de algum desses conceitos: PAISAGEM 1,66 ,357 37,0 

v16 - O professor já falou de algum desses conceitos: REGIÃO 1,82 ,287 25,7 

v17- O professor já falou de algum desses conceitos: TERRITÓRIO 1,83 ,232 24,9 

v18 - O professor já falou de algum desses conceitos: ESPAÇO 

GEOGRÁFICO 
1,86 ,222 22,5 

v19 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA 

MUNDI 
1,55 ,365 47,7 

v20 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA 

DO BRASIL 
1,24 ,339 64,8 

v21 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA 

DO CEARA 
,71 ,411 112,3 

v22 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: 

PLANTA DE FORTALEZA 
,54 ,345 140,0 

v23 - Quando o professor utiliza o mapa, ele pede para: COMPARAR ,95 ,359 86,3 

       Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

       Nota: * Coeficiente de discriminação do item. ** Coeficiente de variação da distribuição do item. 

        

7 itens apresentaram média de seus escores inferior ao ponto médio (1) da escala de 

medida do item (itens v10, v11, v12, v13, v21, v22, v23). Essas médias indicam que nesses 

itens a avaliação foi inferior a 5 na escala de medida de nota (escala de 0 a 10). Os demais 

itens apresentaram média superior ao ponto médio da escala de medida do item, ou seja, 

considerando a escala de nota, essas médias são superiores a 5. 

Em relação ao coeficiente de discriminação (CD), todos os itens apresentaram 

coeficiente de discriminação superior a 0,20, considerados com boa capacidade em 

discriminar os respondentes com os maiores escores na EAPA daqueles com os escores 

menores. A retirada de qualquer desses itens implicaria no decréscimo do coeficiente de 

precisão.  

Quanto à homogeneidade da distribuição dos escores do item, dada pelo coeficiente de 

variação (CV), somente os itens v16, v17 e v18 apresentaram distribuição do escore 

homogênea (CV < 30%), com seus escores com maior concentração em torno da média. 
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7. 3 Validade de conteúdo da EAPA através da análise fatorial 

       

A determinação da validade de conteúdo, realizada com a análise fatorial, Método dos 

Componentes Principais e rotação VARIMAX, indicou a medida de adequação da amostra de 

Kaiser - Meyer - Olkin: KMO = 0,773. Um nível adequado com KMO igual ou maior  que 

0,700 para a realização da análise fatorial. Os itens da escala apresentaram medidas de 

adequação à amostragem (MSA - Measure of Sampling Adequacy) maiores que 0,50 (FIELD, 

2009). Por outro lado, o teste de esfericidade de Bartlett indicou ² aproximado = 2.410,796, 

significativo para p  0,01. 

Atendidas as condições para a realização da análise fatorial, a comunalidade dos itens 

variou de 0,317 a 0,748, conforme o quadro 08:  

 

Quadro 8 - Comunalidade dos itens da EAPA (*) 

                                    Item Inicia

l 

Extração 

v1 - Considero que as avaliações de aprendizagem são satisfatórias 1,000 ,383 

v2 - Estou satisfeito com a maneira que os professores ensinam 1,000 ,587 

v3 - Estou satisfeito com a qualidade do ensino da minha escola 1,000 ,536 

v4 - Os professores explicam de forma clara, esclarecem dúvidas, 

apresentam exemplos e associam os conteúdos a vida social do aluno 

1,000 ,401 

v5 - Os professores usam várias formas de ensinar 1,000 ,358 

v6 - Os professores sempre variam a forma de avaliação utilizando 

provas, trabalhos, seminários, dentre outros como nota no bimestre 

1,000 ,381 

v7 - O professor explica os critérios e pontos da avaliação 1,000 ,544 

v8 - O professor sempre corrige e devolve as avaliações 1,000 ,524 

v9 - Após a avaliação o professor sempre comenta os resultados das 

avaliações com os alunos e retira as dúvidas ainda existentes 

1,000 ,317 

v10 - O professor utiliza mapas, cartas e plantas em suas aulas 1,000 ,593 

v11 - Eu já elaborei mapa mental, croquis ou maquete como exercício 

de Geografia 

1,000 ,338 

v12 - O professor usa o globo terreste ou o mapa-mundi durante as 

aulas 

1,000 ,609 

v13 - O professor pede em suas avaliações para: COMPARAR 1,000 ,633 

v14 - O professor já falou de algum desses conceitos: LUGAR 1,000 ,600 

v15 - O professor já falou de algum desses conceitos: PAISAGEM 1,000 ,554 

v16 - O professor já falou de algum desses conceitos: REGIÃO 1,000 ,702 

v17 - O professor já falou de algum desses conceitos: TERRITÓRIO 1,000 ,700 

v18 - O professor já falou de algum desses conceitos: ESPAÇO 

GEOGRÁFICO 

1,000 ,409 
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v19 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA 

MUNDI 

1,000 ,511 

v20 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA 

DO BRASIL 

1,000 ,607 

v21 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA 

DO CEARA 

1,000 ,748 

v22 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: 

PLANTA DE FORTALEZA 

1,000 ,716 

v23 - Quando o professor utiliza o mapa, ele pede para: COMPARAR 1,000 ,466 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Notas: Método de extração: análise do componente principal.  (*) As comunalidades representam a 

proporção da variância compartilhada por cada variável incluída na análise que é explicada pelos 
componentes extraídos. 

 

Foram extraídos 6 componentes com valor próprio maior que 1, explicando 56,12% da 

variância total, conforme o quadro 09:  

 

Quadro 9 - Variância total explicada 

Com 

po 

nente 

Valores próprios iniciais Somas de extração de 

carregamentos ao 

quadrado 

Somas rotativas de 

carregamentos ao quadrado 

Total % de 

variân

cia 

% 

Acumula

da 

Total % de 

variânci

a 

% 

Acumula

da 

Total % de 

variância 

% 

Acumula  

da 

1 
4,016 17,45

9 

17,459 4,01

6 

17,459 17,459 2,562 11,138 11,138 

2 
2,357 10,24

8 

27,708 2,35

7 

10,248 27,708 2,238 9,732 20,870 

3 
2,208 9,598 37,306 2,20

8 

9,598 37,306 2,183 9,493 30,363 

4 
1,326 5,764 43,070 1,32

6 

5,764 43,070 1,960 8,523 38,886 

5 
1,211 5,264 48,334 1,21

1 

5,264 48,334 1,721 7,483 46,369 

6 
1,102 4,790 53,124 1,10

2 

4,790 53,124 1,554 6,755 53,124 

7 ,994 4,321 57,445       

8 ,901 3,917 61,363       

9 ,868 3,776 65,138       

10 ,799 3,475 68,613       

11 ,783 3,404 72,017       

12 ,747 3,248 75,266       

13 ,683 2,968 78,234       
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14 ,672 2,922 81,156       

15 ,620 2,695 83,851       

16 ,604 2,628 86,479       

17 ,569 2,472 88,950       

18 ,532 2,311 91,262       

19 ,492 2,138 93,400       

20 ,470 2,045 95,444       

21 ,427 1,855 97,299       

22 ,327 1,422 98,722       

23 ,294 1,278 100,000       

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: Método de extração: Análise dos Componentes Principais. 

 

 

Gráfico 1 - Diagrama de declividade 

 
                     Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
 

Observa-se um ponto de inflexão no componente 3. 

 

Quadro 10 - Matriz de componentes após a rotaçãoª 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

v1 - Considero que as avaliações de aprendizagem são 

satisfatórias 

 ,606     

v2 - Estou satisfeito com a maneira que os professores 

ensinam 

 ,745     

v3 - Estou satisfeito com a qualidade do ensino da minha 

escola 

 ,722     

v4 - Os professores explicam de forma clara, esclarecem 

dúvidas, apresentam exemplos e associam os conteúdos a 

vida social do aluno 

 ,544     

v5 - Os professores usam várias formas de ensinar  ,462     
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A análise semântica dos itens em cada fator indicou que os 3 fatores apresentando 

maior explicação da variância total seriam suficientes para explicar o conteúdo da EAPA.  Por 

outro lado, conforme o diagrama de declividade (gráfico 01), ocorre um ponto de inflexão no 

fator 3 que explica 9,6% da variância total, decrescendo significativamente a partir do fator 4 

v6 - Os professores sempre variam a forma de avaliação 

utilizando provas, trabalhos, seminários, dentre outros 

como nota no bimestre 

    ,554  

v7 - O professor explica os critérios e pontos da avaliação     ,713  

v8 - O professor sempre corrige e devolve as avaliações     ,693  

v9 - Após a avaliação o professor sempre comenta os 

resultados das avaliações com os alunos e retira as dúvidas 

ainda existentes 

 ,380   ,373  

v10 - O professor utiliza mapas, cartas e plantas em suas 

aulas 

   ,744   

v11 - Eu já elaborei mapa mental, croquis ou maquete 

como exercício de Geografia 

   ,526   

v12 - O professor usa o globo terreste ou o mapa-mundi 

durante as aulas 

   ,756   

v13 - O professor pede em suas avaliações para: 

COMPARAR 

     ,770 

v14 - O professor já falou de algum desses conceitos: 

LUGAR 

,655     ,408 

v15 - O professor já falou de algum desses conceitos: 

PAISAGEM 

,574     ,443 

v16 - O professor já falou de algum desses conceitos: 

REGIÃO 

,823      

v17 - O professor já falou de algum desses conceitos: 

TERRITÓRIO 

,796      

v18 - O professor já falou de algum desses conceitos: 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 

,619      

v19 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as 

aulas: MAPA MUNDI 

  ,394 ,540   

v20 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as 

aulas: MAPA DO BRASIL 

  ,758    

v21 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as 

aulas: MAPA DO CEARA 

  ,846    

v22 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as 

aulas: PLANTA DE FORTALEZA 

  ,799    

v23 - Quando o professor utiliza o mapa, ele pede para: 

COMPARAR 

     ,590 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Notas: Método de extração: Análise dos Componentes principais Método de rotação: Varimax com normalização de 

Kaiser. a. Rotação convergida em 6 iterações. 
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que explica 5,8% da variância total. (HAIR et al, 2009, p. 564-565) 

Realizou-se novamente a análise fatorial impondo-se a extração de três componentes, 

obtendo-se a matriz de componentes da EAPA a seguir: 

 

Quadro 11 - Matriz de componentes extraídos após a rotaçãoª 

                                                                                                                                                                       

 

                                                     

                                                   Item  

                        

                                              

Componente 

 

 

1 2 3 

v1 - Considero que as avaliações de aprendizagem são satisfatórias  ,456  

v2 - Estou satisfeito com a maneira que os professores ensinam  ,675  

v3 - Estou satisfeito com a qualidade do ensino da minha escola  ,587  

v4 - Os professores explicam de forma clara, esclarecem dúvidas, 

apresentam exemplos e associam os conteúdos a vida social do aluno 
 ,550  

v5 - Os professores usam várias formas de ensinar  ,554  

v6 - Os professores sempre variam a forma de avaliação utilizando provas, 

trabalhos, seminários, dentre outros como nota no bimestre 
 ,488  

v7 - O professor explica os critérios e pontos da avaliação  ,529  

v8 - O professor sempre corrige e devolve as avaliações  ,496  

v9 - Após a avaliação o professor sempre comenta os resultados das 

avaliações com os alunos e retira as dúvidas ainda existentes 
 ,544  

v10 - O professor utiliza mapas, cartas e plantas em suas aulas ,434   

v11 - Eu já elaborei mapa mental, croquis ou maquete como exercício de 

Geografia 
,431   

v12 - O professor usa o globo terreste ou o mapa-mundi durante as aulas ,529   

v13 - O professor pede em suas avaliações para: COMPARAR ,442   

v14 - O professor já falou de algum desses conceitos: LUGAR   ,723 

v15 - O professor já falou de algum desses conceitos: PAISAGEM   ,648 

v16 - O professor já falou de algum desses conceitos: REGIÃO   ,785 

v17- O professor já falou de algum desses conceitos: TERRITÓRIO   ,742 

v18 - O professor já falou de algum desses conceitos: ESPAÇO 

GEOGRÁFICO 
  ,617 

v19 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA 

MUNDI 
,531   

v20 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA DO 

BRASIL 
,666   

v21 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: MAPA DO 

CEARA 
,745   

v22 - Que tipos de mapas o professor utiliza durante as aulas: PLANTA DE 

FORTALEZA 
,734   
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v23 - Quando o professor utiliza o mapa, ele pede para: COMPARAR ,420   

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Notas: Método de extração: Análise dos Componentes Principais. Método de rotação: Varimax com normalização 

de Kaiser. a. Rotação convergida em 5 iterações. 

 

Esses componentes são: componente 1: refere-se à "utilização dos recursos visuais - 

alfabetização cartográfica
”
 , é constituído pelos itens v10, v11, v12, v13 e v19, v20, v21, v22 

e v23; o componente 2 refere-se a "metodologias do ensino de Geografia e as práticas 

avaliativas utilizadas pelo professor", é constituído pelos itens v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8 e 

v9; o componente 3 refere-se a "conceitos chaves de Geografia (espaço, região, paisagem, 

território e lugar) tratados pelo professor",  é constituído pelos itens v14, v15, v16, v17 e v18. 

Considerando esses resultados pode-se concluir que a análise métrica da EAPA 

indicou que o instrumento foi adequado para a mensuração desejada.     

 

7. 4 Descrição das variáveis de caracterização do aluno e de seu professor de Geografia 

 

A amostra dos alunos foi constituída por 253 (51,6%) do sexo feminino, 237(48,4%) 

do sexo masculino. A idade dos alunos variou de 13 a 19 anos concentrando-se nas de 14 a 16 

anos com 439 (89,6%) sujeitos. 

 O tempo que os alunos estudam na escola, medido em anos, variou de 1 a 13 anos 

concentrando-se na faixa de 1 a 9 anos com 453 (92,4%) sujeitos. Alunos na faixa de 10 a 13 

anos totalizaram 37 (7,6%) sujeitos; estes são alunos matriculados em escola com Educação 

Infantil. 

A maioria dos alunos, 256 (52,2%), reside com os pais, 166 (33,9%) reside somente 

com a mãe. O restante dos alunos da amostra 68 (13,9%) reside ou somente com o pai ou com 

outros parentes (avós, tios, entre outros). 

Entre os 475 (96,9%) alunos que têm professor com idade declarada, 167 (35,2%) têm 

professores com idades menores que 35 anos e com idade acima de 50 anos, 127 (22,7%) 

alunos com professores com as idades variando de 51 a 56 anos. Verificou-se um professor 

com 15 (3,1%) alunos e que não declarou a idade. 

Em relação ao sexo do professor, 279 alunos (56,9%) têm professor do sexo masculino 

e 211 (43,1%) têm professora. 

Quanto ao curso de graduação, 423 (86,3%) alunos têm professor com formação em 

Geografia na graduação (com licenciatura, bacharelado ou bacharelado e licenciatura) e 67 

(13,7%) com formação em outra área da graduação em Ciências Humanas. 
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390 (79,6%) alunos na amostra têm professores com formação em pós-graduação, 

entre estes sendo 115 (29,5%) na área de Geografia, 161 (41,3%) com pós-graduação em 

outra área da educação e 114 (29,2%) com pós-graduação em outra área fora da educação. 

Alunos com professor sem pós-graduação são 100 (20,4%) na amostra. 

Com vínculo empregatício, isto é, com estabilidade 468 (95,5%) alunos têm 

professores com vínculo efetivo e 22 (4,5%) têm professores contratados temporariamente.       

Em relação ao tempo de serviço, um professor com 15 alunos não declarou o tempo de 

serviço. Nos 475 (96,9%) alunos com professor declarando o tempo de serviço, esta variável 

apresentou variação de 2 a 34 anos com média 13,4 anos, coeficiente de variação 74,6% e 

coeficiente de assimetria 0,628. Verifica-se uma distribuição com grande variação do tempo 

de serviço dada pelo coeficiente de variação e com alguma concentração dos valores dessa 

variável em valores acima da média o que é dado pelo coeficiente de assimetria. 

63 alunos (12,9%) têm professor trabalhando somente 1 turno, 286 (58,4%) têm 

professores trabalhando 2 turnos e 141 (28, 8%) têm professores trabalhando em 3 turnos. 

Com professor trabalhando somente no ensino municipal, na amostra observam-se 322 

(65,7%) alunos; com professores trabalhando no ensino municipal e no ensino estadual 

encontram-se 123 (25,1%) alunos e com professores distribuindo seu trabalho no ensino 

municipal e particular têm 45 (9,2%) alunos. 

 

7.5 Notas atribuídas pelo aluno na EAPA 

 

 Somando os escores atribuídos por cada aluno da amostra aos vinte e três (23) itens da 

escala obteve-se o escore total atribuído ao seu professor de Geografia pelo aluno. A 

distribuição desse escore na amostra foi transformada para a escala de nota de 0 a 10. 

Procedeu-se igualmente com os escores dos componentes extraídos na análise fatorial. O 

quadro a seguir apresenta as estatísticas dessas distribuições. 
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Quadro 12 - Estatísticas das distribuições das notas na escala de avaliação do professor 

pelo aluno e em seus componentes 

 

 

 

 

nota_aluno_ 

escala [0 ; 10] 

 

nota_compone

nte1_aluno - 

Utilização dos 

recursos 

visuais - 

alfabetização 

cartográfica  

 

nota_ 

componente 

2_aluno - 

Metodologias 

do ensino de 

geografia e as 

práticas 

avaliativas 

utilizadas pelo 

professor  

 

nota_ 

componente 

3_aluno - 

Conceitos 

chaves de 

geografia 

(espaço, 

território, lugar, 

região e 

paisagem) 

tratados pelo 

professor 

 

N 
Válidos 490 490 490 490 

Em branco 0 0 0 0 

Coeficient

e de 

precisão 
α de Cronbach 0,78 0,74 0,73 0,75 

Média 6,642 4,566 7,454 8,920 

Mediana 6,739 4,444 7,778 10,000 

Desvio padrão 1,4178 2,2389 1,8257 1,8144 

Variação (%) 21,34 49,03 24,49 20,14 

Coeficiente de assimetria -,498 ,054 -,813 -2,090 

Mínimo 0,7 0,0 1,7 0,0 

Máximo 9,8 10,0 10,0 10,0 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Observa-se no quadro 12 que tanto na EAPA, como já visto anteriormente, e em seus 

componentes, os coeficientes de precisão são bons (maiores que 0,70). As notas dos alunos da 

amostra na escala variaram de 0,7 a 9,8 com média 6,6, mediana 6,7. As notas na EAPA 

apresentaram uma pequena concentração acima da média, dada pelo coeficiente de assimetria 

igual a – 0,498.  A mediana 6,7 indica que, pelo menos 50% dos alunos da amostra atribuíram 

nota igual ou maior que o valor da mediana. Com a baixa variação em torno da média 

(variação 21,34%) mostra que os alunos da amostra apresentaram um bom grau de 

concordância em suas avaliações totais da ação docente, isso pode ser mais bem visualizado 

na tabela 01 e em sua representação gráfica. 
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Tabela 1 - Nota atribuída pelo aluno à EAPA 

                   Nota Frequência % % 

acumulada 

 

1 - menor que 2 2 ,4 ,4 

2 - igual ou maior que 2 e menor que 4 17 3,5 3,9 

3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 131 26,7 30,6 

4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 340 69,4 100,0 

Total 490 100,0  

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Gráfico 2 - Nota atribuída pelo aluno à EAPA 

 

                         Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Em relação à distribuição das notas dos três componentes extraídos, observou-se no 

componente 1 média 4,6 e mediana 4,4, com nota mínima 0 e nota máxima 10, com uma 

pequena concentração de notas abaixo da média (coeficiente de assimetria 0,054). Pelo valor 

da mediana, pelo menos 50% dos alunos atribuíram nota igual ou menor que 4,4.  

A distribuição das notas apresentou uma grande variação de 49,03%, mostrando que, 

além de avaliarem negativamente o componente 1 (Utilização dos recursos visuais - 

alfabetização cartográfica), os alunos apresentaram divergência ao pontuar os itens da EAPA 

referentes ao componente 1. A tabela 02 e o gráfico 03 apresentam a distribuição da nota no 

componente:  
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Tabela 2 - Nota atribuída pelo aluno ao componente 1 da EAPA - Utilização dos 

recursos visuais - alfabetização cartográfica 

                              Nota Frequência % % 

acumulada 

 

1 - menor que 2 62 12,7 12,7 

2 - igual ou maior que 2 e menor que 4 149 30,4 43,1 

3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 138 28,2 71,2 

4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 109 22,2 93,5 

5 - igual ou maior que 8 32 6,5 100,0 

Total 490 100,0  

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

Gráfico 3 - Distribuição das notas no Componente 1 da EAPA 

 

Nota no componente 1 
           Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Na distribuição das notas no componente 2 observou-se média 7,5 e mediana 7,8 com 

nota mínima 1,7 e máxima 10, com uma pequena concentração das notas em valores acima da 

média com coeficiente de assimetria -0,813 e baixa variação (24,49%). A mediana indica que 

pelo menos 50% das notas no componente 2 são iguais ou maiores que 7,8. 

A tabela 03 e o gráfico 04 apresentam a distribuição da nota no componente: 
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Tabela 3 - Nota atribuída pelo aluno ao componente 2 da EAPA - Metodologias de 

Geografia e as práticas avaliativas utilizadas pelo professor 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

acumulativa 

V

á

l

i

d

o 

1 - menor que 2 3 ,6 ,6 

2 - igual ou maior que 2 e menor que 4 29 5,9 6,5 

3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 56 11,4 18,0 

4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 186 38,0 55,9 

5 - igual ou maior que 8 216 44,1 100,0 

Total 490 100,0  

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

Nota no Componente 2 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Já no componente 3 observaram-se a maior média 8,9 e mediana 10 com nota mínima 

0 e máxima 10. O coeficiente de assimetria -2.09 indica concentração acima da média e uma 

pequena variação entre as notas (20,14%). A mediana indica que pelo menos 50% da amostra 

atribuiu ao componente 3, nota igual a 10.   

A tabela 04 e o gráfico 05 apresentam a distribuição da nota no componente. 

 

 

Gráfico 4 - Notas das notas no Componente 2 da EAPA 
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Tabela 4 - Nota atribuída ao componente 3 da EAPA - Conceitos chaves de Geografia 

(espaço, território, lugar, região e paisagem) tratados pelo professor 

  Frequência Porcentual Porcentagem 

acumulativa 

V

á

l

i

d

o 

1 - menor que 2 2 ,4 ,4 

2 - igual ou maior que 2 e menor que 4 9 1,8 2,2 

3 - igual ou maior que 4 e menor que 6 18 3,7 5,9 

4 - igual ou maior que 6 e menor que 8 56 11,4 17,3 

5 - igual ou maior que 8 405 82,7 100,0 

Total 490 100,0  

     

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

Gráfico 5 - Distribuição das notas no Componente 3 da EAPA 

 
                                                          Nota no Componente 3 
                         Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Com os resultados apresentados, verifica-se que tanto na escala quanto nos 

componentes 2 e 3, os professores de Geografia são bem avaliados pelos alunos. No entanto, 

no componente 1 (Utilização dos recursos visuais - alfabetização cartográfica), os alunos 

avaliaram mal a ação do professor. Isso se explica nos itens referentes ao componente 1, onde 

se revela que os professores pouco utilizam material didático-pedagógico para ilustração e 

compreensão dos conteúdos
53

.  

                                                
53  Ver tabelas de 05 a 13 no subitem: 7.9 - Apresentação e análise das distribuições dos itens da EAPA, 

referente aos itens do componente nas páginas 208 a 212). 
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7. 6  Regressão linear multivariada  

 

Tomando-se como variável dependente, a nota do aluno na EAPA
54

 e, como variáveis 

independentes as variáveis da caracterização do aluno e do professor procedeu-se à regressão 

linear múltipla com o método Stepwise e inclusão listwise. 

 

Quadro 13 - Sumário dos modelos obtidos com a regressão 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
54

 Comando no SPSS para a regressão com a variável dependente nota do aluno na EAPA: 

 GET 

 FILE='E:\Débora_aluno e professor_regressão.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT nota_aluno_escala 

  /METHOD=STEPWISE q1.1 q1.2 q1.3 pq1.1 pq1.3 pq1.4 pq2.1.2.1 pq2.1.3.1.1 pq2.1.3.1.2 pq2.1.3.1.3 

pq2.1.3.1.4 pq3 pq4 pq5 

  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 

  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 

  /SAVE PRED ZPRED ADJPRED MAHAL COOK LEVER RESID ZRESID SRESID DRESID SDRESID 

  

Modelo R – 

Coeficiente 

de 

correlação 

múltipla 

R² – 

Coeficiente de 

determinação 

R²aj – Coeficiente 

de determinação 

ajustado  

Erro padrão da 

estimativa 

Durbin-

Watson 

1 ,450 ,203 ,201 1,0181  

2 ,536 ,287 ,284 ,9636  

3 ,584 ,341 ,336 ,9277  

4 ,630 ,396 ,390 ,8891  

5 ,635 ,403 ,395 ,8856  

6 ,640 ,409 ,400 ,8818  

7 ,645
g
 ,416 ,406 ,8779 1,055 
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A regressão apresentou um modelo final com sete variáveis independentes, com 

coeficiente de correlação múltipla R = 0,645 e coeficiente de determinação ajustado R²aj = 

0,406, ou seja, a variação das sete variáveis independentes explica 40,6% da variação da 

variável dependente; o coeficiente R²aj é uma medida de capacidade de generalização do 

modelo de regressão para a população origem da amostra. O erro padrão da estimativa igual a 

0,88, menor que 1 e a estatística de Durbin-Watson igual a 1,055 situada no intervalo [1; 3]   

não indica autocorrelação preocupante entre os resíduos (Field, 2009 , p.179). 

 

Quadro 14 - Teste de adequação de ajuste do modelo (análise de variância) 

Modelo  Soma de quadrados Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

     F   Sig. 

7 

Regressão   216,243      7   30,892   46,454  ,000 

Resíduo   303,679  457   ,665   

Total   519,922  464    

     Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A verificação do ajuste do modelo de regressão, através da análise de variância, 

baseia-se na soma dos quadrados das diferenças das observações em relação a seu valor 

médio: 

Soma total dos quadrados = Soma dos quadrados explicados pelo modelo de regressão 

+ soma de quadrados dos resíduos. 

A regressão obteve F = 46,54, indicando um ajuste significativo para p < 0,01 dos 

dados ao modelo final obtido.  

Os gráficos 06 e 07 a seguir, dão uma ideia da distribuição normal já que no gráfico 06 

o histograma apresenta média muito próxima de zero (1,08 x 10־ª, a = 14) e desvio padrão = 

0,991, muito próximo de 1. 
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Gráfico 6 - Distribuição dos resíduos padronizados 

 

                   Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                   Notas: Estatísticas dos resíduos padronizados 

                             Média=1,08E-14 = 0,0000000000000108 

                             Desvio padrão=0,991 
                             n=464 (A amostra foi reduzida devido a casos com valores não 

                            constantes no banco de dados).  

 

No gráfico a seguir os pontos sobre a diagonal indicam um bom ajuste dos resíduos à 

distribuição normal (Field, 2009). 

 

Gráfico 7 - Diagrama P - P dos resíduos normalmente distribuídos 

 

                                         Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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O pressuposto de homocedasticidade é verificado com o gráfico 08 seguinte. De 

acordo com Field (2009, p.173) os pontos devem formar um conjunto aleatório de pontos 

dispersos em torno do zero nos dois eixos.  

A disposição dos pontos no modelo obtido permite afirmar que os pressupostos de 

linearidade e homocedasticidade foram atendidos. 

 

Gráfico 8 - Resíduo padronizado x Valor estimado pedronizado 

 

                      Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

  

As estatísticas dos resíduos também são fundamentais para a validação dos 

pressupostos para a realização da regressão linear múltipla.  

Os resíduos devem apresentar média zero ou muito próxima de zero. Os resíduos 

padronizados (normalizados ou "studentizados"), além de média zero, devem apresentar 

desvio padrão 1 ou muito próximos de 1. 
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Quadro 15 - Estatísticas dos resíduos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015).  

 

A averiguação se o modelo é estável por toda amostra ou se é influenciado por 

determinados casos é feita pela análise da Distância de Mahalanobis, da Distância de Cook e 

do Valor Centrado de Alavancagem (leverage). As Distâncias de Mahalanobis não devem 

apresentar valor superior a 25 (FIELD, 2009), no caso a maior distância observada foi 22,273. 

As Distâncias de Cook não devem ser superiores a 1, a maior distância observada foi 0,051. 

Quanto aos Valores Centrados de Alavancagem (leverage), estes devem ficar em torno do 

valor médio (k + 1)/n = 0,02 onde k é igual ao número de variáveis no modelo e n é igual ao 

tamanho da amostra (FIELD, 2009). Essa medida com valor médio  0,017 e desvio padrão 

0,010 não identificou casos influentes no modelo. 

O quadro seguinte apresenta as variáveis no modelo final: 

 

Quadro 16 - Estatística dos coeficientes das variáveis no modelo final 

Modelo Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

T Sig. Colinearidade  

 

B Erro 

padrão 

Beta Tolerância FIV 

7 

(Constante) 7,975 ,713 
 

11,182 ,000 
  

pq2.1.3.1.2 – Pós- 

graduação_professor: 

em ensino de Geografia 

1,601 ,140 ,554 11,463 ,000 ,634 1,576 

q1.3 - idade_professor ,060 ,008 ,464 7,137 ,000 ,351 2,847 

 Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

N 

Valor predito 5,454 8,128 6,880 ,7343   464 

Valor predito padronizado -1,943 1,699 ,000 1,000   464 

Erro padrão do valor predito ,073 ,211 ,120 ,029   464 

Valor predito ajustado 5,473 8,161 6,881 ,7342   464 

Resíduo -1,8542 2,2155 ,0000 ,8702   464 

Resíduo normalizado -2,112 2,524 ,000 ,991   464 

Resíduo “studentizado” -2,154 2,598 ,000 1,001   464 

Resíduo deletado  “studentizado” -1,9289 2,3483 -,0004 ,8871   464 

Resíduo deletado “ -2,164 2,617 ,000 1,003   464 

Distância de Mahalanobis 1,776 22,273 6,983 4,169   464 

Distância de Cook ,000 ,051 ,002 ,004   464 

Valor centrado de alavancagem ,004 ,056 ,017 ,010   464 
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q1.4 - Estado 

Civil_professor 
-,613 ,127 -,236 -4,843 ,000 ,624 1,603 

q3 - Vínculo 

empregatício_profes- 

sor 

-,525 ,221 -,105 -2,378 ,018 ,761 1,314 

q1.4.1 - Mora com: 

pais_aluno 
-,201 ,089 -,088 -2,257 ,025 ,972 1,029 

q1.2 - Idade_aluno -,093 ,044 -,083 -2,125 ,034 ,983 1,018 

q4 - Tempo de 

serviço_professor 
-,066 ,007 -,552 -9,140 ,000 ,406 2,463 

     Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

No quadro 16 os coeficientes B, não padronizados, utilizados na equação de regressão 

indicam a contribuição de cada variável independente para o modelo. Esses valores podem ser 

positivos ou negativos denotando o tipo de relação mantida com a variável dependente. Os 

coeficientes padronizados β, mensurados em unidades de desvio padrão, são úteis para se 

fazer uma comparação direta entre os coeficientes e seus poderes relativos de explicação da 

variável dependente devido ao fato de eliminarem o problema de tratar com diferentes 

unidades de medida como ocorre com os coeficientes não padronizados B (HAIR et al., 

2011). O teste "t" de Student permite verificar se a variável independente contribui 

significativamente para a variação da variável dependente. A estatística “t” indica uma 

contribuição significativa quando sig é igual ou menor que 0,05. Por fim, em um modelo de 

regressão não deve existir a multicolinearidade (uma correlação alta entre as variáveis 

independentes). Com vistas a existência de multicolinearidade entre as variáveis 

independentes do modelo, o quadro 16 apresenta os valores da Tolerância e do Fator de 

Inflação da Variância (FIV) de cada coeficiente. Para o modelo obtido não existem problemas 

de multicolinearidade. Os valores de FIV indicam baixa intercorrelação entre as variáveis 

independentes já que são inferiores a 5 e os valores da tolerância são iguais ou superiores a 

0,351. Para Hair et al. (2009, p.179) "[...] uma alta tolerância indica pouca colinearidade, e 

valores de tolerância próximos de zero indicam que a variável é quase totalmente explicada 

pelas outras variáveis." Valores da tolerância abaixo de 0,10 são motivos de preocupação 

Representando as variáveis no modelo por: 

 

Y₁ - Nota atribuída pelo aluno em sua avaliação do professor (nota na EAPA) 

X₁₁ – Pós-graduação do professor em ensino de Geografia (pq 2.1.3.1.2) 
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X ₁₂ – Idade do professor (q 1.3) 

X ₁₃ – Estado civil do professor (q 1.4) 

X ₁₄ – Vínculo empregatício do professor (q 3) 

X₁ ₅ – O aluno mora com os pais (q1.4.1) 

X ₁₆ – Idade do aluno (q 1.2) 

X ₁₇ – Tempo de serviço do professor (q.4) 

 

O modelo é dado pela função: 

 

Y₁ = 7,975 + 1,601 X₁₁ + 0,6 X ₁₂ – 0,613 X ₁₃ – 0,525 X ₁₄ – 0,201 X₁₅ – 0,093 X₁₆ – 0,66X ₁₇ 

 

A determinação de um dado valor de Y para um caso é feita substituindo-se os valores 

desse caso correspondentes às variáveis independentes no modelo. 

Através dos coeficientes padronizados  podem ser organizadas, em ordem 

decrescente, as variáveis da função segundo seu peso na relação com a variável dependente: 

 

X₁₁ – Pós-graduação do professor no ensino de Geografia ( =  0,554) 

X ₁₇ – Tempo de serviço do professor ( =  0,552) 

X ₁₂ – Idade do professor ( = 0,464) 

X ₁₃– Estado civil do professor ( =  0,230) 

X ₁₄ – Vínculo empregatício do professor ( =  0,105) 

X ₁₅ – O aluno mora com os pais ( =  0,088) 

X ₁₆ – Idade do aluno ( =  0,083) 

 

7.7 Análise da variância das notas na EAPA 

 

Com o intuito de observar o comportamento da variável  dependente em função das 

distribuições das variáveis independentes no modelo final da regressão procedeu-se  à  análise 

da variância com as varáveis independentes como variáveis de classificação. As variáveis 

q1.3 – Idade do professor, q1.2 – Idade do aluno e q4 – Tempo de serviço do professor por  

apresentarem muitas medidas diferentes na amostra tiveram suas medidas transformadas para  

escalas ordinais.   
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O modelo de regressão obtido apresentou coeficiente de determinação R² = 0,416 e 

coeficiente de determinação ajustado R²aj = 0,406. Já com a análise de variância com as 

mesmas variáveis, porém com as variáveis q1.3 – Idade do professor, q1.2 – Idade do aluno e 

q4 – Tempo de serviço do professor com suas escalas de medida modificadas, obteve-se um 

modelo de regressão com coeficiente de determinação ajustado R²aj = 0,447, próximo do 

valor obtido no modelo de regressão.  

  A seguir são apresentados para as variáveis independentes os subconjuntos das 

médias da EAPA em função das medidas das variáveis independentes e suas representações 

gráficas, obtidos com os testes de Scheffè posteriores à análise de variância. 

                          

Quadro 17 - Subconjuntos homogêneos em relação a nota na EAPA em função das 

medidas da variável q1.4 - com quem o aluno mora 
                     Sheffè²  

q1.4 - Mora com: N Subconjuntos 

homogêneos 

2 – Avós 27 6,570 

6 - Outros 13 6,739 

5 – Pai 9 6,763 

1 – Pais 221 6,799 

4 – Mãe 137 6,925 

3 - Tios 11 7,253 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: a. Alfa = ,05. 

 
Observou-se no modelo de regressão obtido que a variável com quem o aluno mora 

compõe significativamente a equação de regressão, porém na regressão a variável com quem 

o aluno mora apresenta as categorias da variável transformadas em variáveis mudas 

(dummies). Somente constou no modelo de regressão a variável muda X ₁₅ – O aluno mora 

com os pais ( =  0,088), se relacionando negativamente com a variável independente Y₁ - 

Nota atribuída pelo aluno em sua avaliação do professor (nota na EAPA). Com a variável q1.4 

na análise de variância, diferentemente da análise de regressão, todas as categorias da variável 

são levadas em conta. No quadro anterior verifica-se que as categorias de medida da variável 

constituem um conjunto homogêneo, isto é, suas médias não diferem significativamente.       

Porém é possível que, sem se preocupar com a inferência para a população, 

restringindo-se à amostra se possa indicar alguma tendência. No gráfico 09 poder-se-ia sugerir 

que o aluno morar com os pais ou com os tios apresentaria uma tendência de nota maior na 

avaliação que ele faz do professor. Possivelmente isso se deve a uma maior cobrança pelos 
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pais ou tios em relação ao desempenho escolar do aluno, isso contribui para que eles tenham 

mais responsabilidade ao avaliar o professor. Nota-se que a média na EAPA dos alunos que 

moram com os avós é a mais baixa na amostra, talvez isso esteja relacionado a forma como os 

avós se relacionam com os netos sendo mais tolerantes e compreensivos.       

 

Gráfico 9 - Médias marginais com quem o aluno mora na EAPA 

 
                 Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                                    

Quadro 18 - Subconjuntos homogêneos em relação a nota na EAPA em função das 

medidas da variável pq2.1.3.1 - Pós-graduação do professor 
                             Sheffèª 

pq2.1.3.1 - Pós 

graduação_professor 

N Subconjunto 

1 2 

3 - em outra área fora da 

educação 

89 6,473  

2 - em outra área da educação 122 6,504  

0 – não 115  7,078 

1 - em ensino de Geografia 92  7,320 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: a. Alfa = ,05. 

 

No quadro 18, a variável pq2.1.3.1 - Pós graduação do professor tem suas medidas 

formando dois subgrupos independentes um constituído pelas médias de 3 - em outra área 

fora da educação e 2 - em outra área da educação e o outro constituído pelas médias de 0 - não 

e 1 - em ensino de Geografia. O subgrupo apresenta as duas médias iguais e 

significativamente maior que no primeiro subgrupo. O gráfico 10 a seguir permite visualizar 

essa diferença, o subgrupo 2 constituído pelos professores que não tem graduação, seus alunos   
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avaliam com média 7,2 e aqueles que têm pós-graduação em ensino de Geografia são 

avaliados pelos seus alunos com média 7,5. Já os alunos com professor com pós-graduação 

em outra área da educação e em outra área fora da educação são avaliados respectivamente 

com médias 6,3 e 6,5.        

 

Gráfico 10 - Médias marginais de pós-graduação do professor na EAPA 

 

                           Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quanto à relação do estado civil do professor, o teste posterior à análise de variância 

não é realizado uma vez que as duas medidas de estado civil constituem dois grupos 

separados observa-se no gráfico a seguir que os alunos que tem professor solteiro atribuem 

maior média na EAPA (7,3) enquanto os alunos que têm professor casado atribuem média 6,7. 

O estado civil pesa negativamente, pois os professores casados tendem a apresentar 

nota mais baixa na avaliação dos seus alunos, talvez isso ocorra devido a maior quantidade de 

atribuições (trabalho, família, dentre outros). 
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Gráfico 11 - Médias marginais do estado civil do professor na EAPA 

 
                               Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

  

Idêntico às variáveis do gráfico anterior, a variável q3 mede o vínculo empregatício 

com duas medidas: 0 - temporário e 1 - efetivo. Os alunos com professor temporário atribuem 

média 7,4 na EAPA e com professor efetivo atribuem média 6,8.  

No que se refere ao vínculo empregatício, a avaliação do professor pelo aluno pesou 

negativamente na regressão. Acredita-se que isso esteja relacionado a segurança que o 

professor concursado tem em relação ao seu trabalho como algo garantido, intocável. A 

quantidade de alunos com professores com contrato temporário é muito pequena na amostra, 

possivelmente isso pode ter interferido nos resultados da regressão.  
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Gráfico 12 - Médias marginais do vínculo empregatício do professor na EAPA 

 
                              Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                 

Quadro 19 - Subconjuntos homogêneos em relação a nota na EAPA em função das 

medidas da variável q1.2int - Idade do aluno 

q1.2int - Idade_aluno N Subconjunto 

1 

3 - igual ou maior que 16 anos e menor que 

18 anos 

85 6,775 

2 - igual ou maior que 14 anos e menor que 

16 anos 

314 6,848 

1 -  menor que 14 anos 12 6,848 

4 - igual ou maior que 18 anos 7 6,957 

                        Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                        Nota: a. Alfa = ,05 

 

Os grupos constituídos por faixa etária apresentam médias significativamente iguais, 

porém na amostra os alunos com idade menor que 14 anos, abaixo da faixa etária prevista 

para o 9º ano avaliam o professor com média 6,8. Observa-se o crescimento dessa média nos 

alunos dentro da faixa etária prevista para a série (14 e 15 anos) com média 6,9, porém os 

alunos fora da faixa etária com idade  de 16 e 17 anos apresentam média menor 6,7 e  os 

alunos com 18 anos ou mais apresentam maior média (7,0). É possível que os alunos  menor 

que 14 anos ainda estejam em processo de desenvolvimento do estágio operatório formal, 

enquanto os alunos com idade igual ou maior que 14 anos e menor que 16 anos já estejam 

inseridos nesta fase de desenvolvimento cognitivo. No caso dos alunos com idade igual ou 

maior que 16 anos e menor que 18, são alunos fora de faixa etária e que provavelmente tem 

problemas de reprovação, disciplina e de aprendizagem. Quanto aos alunos com faixa etária 
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igual ou maior que 18 anos apresentaram na amostra maior média, acredita-se que isso se 

deve as experiências, ou seja, esses alunos possuem maior estrutura ou esquemas de 

desenvolvimento como aponta Piaget (2002) ao se referir a diferença entre o raciocínio do 

adulto e do adolescente.   

   

 

Gráfico 13 - Médias marginais da idade do aluno na EAPA 

 

                               Fonte: Elaborado pela autora (2015).                

 

Quadro 20 - Subconjuntos homogêneos em relação a nota na EAPA em função das 

medidas da variável q4int - Tempo de serviço do professor 

Scheffe
a 

q4int - Tempo de serviço_professor N Subconjunto 

1 2 

3 - igual ou maior que 20 anos 84 6,126  

1 - menor que 10 anos 216  6,765 

2 - igual ou maior que 10 anos e 

menor que 20 anos 

149  7,143 

                      Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                      Notas: a. Alfa = ,05 

 

No teste posterior, verifica-se que os alunos com professor com maior tempo de 

serviço (20 anos ou mais) avaliam seu professor com menor média na EAPA 6,1 diferindo 

significativamente do subgrupo formado pelos alunos que tem professor com menos de 10 

anos de tempo de serviço e pelos alunos que tem professor com 10 anos e menos que 20 anos. 
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Esses dois grupos constitui o segundo subgrupo e as médias não diferem significativamente 

entre si com médias 6,8 e 7,1 respectivamente.  

O gráfico 14 permite visualizar bem esse resultado. O grupo com menor tempo de 

serviço apresenta média 6,8, conforme o tempo de serviço aumenta já no segundo grupo 

(igual ou maior que 10 anos e menor que 20 anos) apresenta a maior média (7,1) e essa média 

decresce para o terceiro grupo de tempo de serviço (igual ou maior que 20 anos) com média 

6,1.   

No caso do tempo de serviço, acredita-se que quanto maior o tempo, pesa 

negativamente, porque o professor fica insatisfeito com as condições de trabalho, a 

remuneração  e se acomoda na realização da sua prática docente. 

 

Gráfico 14 - Médias marginais tempo de serviço do professor na EAPA 

 

            Fonte: Elabora pela autora (2015).  

  

No quadro 21 observa-se que no teste posterior à análise de variância, a média do 

subgrupo 1 (5,4), constituído pelos alunos com professor com idade mais baixa, difere 

significativamente do subgrupo formado por alunos com professor com as idades mais altas. 

Nos três grupos de idade que constituem o segundo subgrupo não se observa diferença 

significativa entre as três médias 6,2; 6,8; 7,0. Porém, quando se observa o gráfico dessa 

variável na amostra, verifica-se que o menor grupo de idade (igual ou maior que 20 anos e 

menor que 30 anos) se apresenta com a menor média diferindo significativamente dos outros 

grupos com maiores idades. 
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No gráfico 15, a média da avaliação cresce a partir da primeira média (5,4) 

correspondendo ao subgrupo com a idade mais baixa para o segundo grupo de idade (7,0) e a 

partir desse segundo grupo em que a idade aumenta ela decresce no terceiro e quarto grupo de 

idades correspondendo respectivamente as médias 6,8 e 6,2. Esse fenômeno que se verifica na 

amostra com as médias de idade do professor indica a mesma tendência observada com o 

tempo de serviço, descrita anteriormente no gráfico. 

                 

Quadro 21 - Subconjuntos homogêneos em relação a nota na EAPA em função das 

medidas da variável q1.3int - Idade do professor 

Scheffea  

q1.3int - Idade_professor N Subconjunto 

1 2 

1 - igual ou maior que 20 

anos e menor que 30 

anos 

15 5,406  

4 - igual ou maior que  

que 50 anos 

84  6,203 

3 - igual ou maior que 40 

anos e menor que 50 

anos 

179  6,750 

2 - igual ou maior que 30 

anos e menor que 40 

anos 

171  6,972 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Notas: a. Alfa = ,05 
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Gráfico 15 - Médias marginais da idade do professor na EAPA 

 
                                   Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Considerando o maior peso da variável independente X₁₁ (Pós-graduação do professor 

em ensino de Geografia  = 0,554) na equação de regressão como um indicativo da 

importância da formação do professor de Geografia, procedeu-se à análise de variância das 

variáveis nota na EAPA (Nota atribuída pelo aluno em sua avaliação do professor), nota nos 

componentes 1, 2 e 3 da EAPA
55

, tendo como variáveis de classificação as variáveis pq2.1.2.1 

- Curso de graduação em Geografia do professor e pq2.1.3.1 - Curso de pós-graduação em 

Geografia do professor. Esses resultados são apresentados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                
55

 Comando para a análise de variância da variável nota na EAPA e nos três componentes da escala: 

UNIANOVA nota_aluno_escala BY pq2.1.2.1 pq2.1.3.1 
  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /SAVE=PRED RESID ZRESID SRESID DRESID COOK LEVER 

  /POSTHOC=pq2.1.3.1(SCHEFFE) 

  /PLOT=PROFILE(pq2.1.2.1 pq2.1.3.1) 

  /PRINT=HOMOGENEITY DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=pq2.1.2.1 pq2.1.3.1 pq2.1.2.1*pq2.1.3.1. 
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Quadro 22 - Distribuição da amostra segundo os valores das variáveis de classificação 

              Variáveis de classificação                                       Valor N 

pq2.1.2.1 

1 - Curso de graduação: em 

Geografia_professor 

0 – não 83 

1 – sim 381 

pq2.1.3.1 - Pós graduação_professor 

0 – não 146 

1 - em ensino de Geografia 92 

2 - em outra área da educação 137 

3 - em outra área fora da 

educação 

89 

            Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 23 - Estatísticas descritivas da distribuição da nota na EAPA, para realização 

da análise de variância segundo os valores das variáveis de classificação pq2.1.2.1 e 

pq2.1.3.1 

pq2.1.2.1 - Curso de 

graduação:em 

Geografia_professor 

pq2.1.3.1 - Pós 

graduação_professor 

Média Desvio 

padrão 

N 

0 - não 

0 – não 6,007 1,8941 38 

2 - em outra área da educação 6,673 1,6021 23 

3 - em outra área fora da 

educação 

5,395 ,8207 22 

Total 6,029 1,6445 83 

1 - sim 

0 – não 6,771 1,2944 108 

1 - em ensino de Geografia 7,320 1,5257 92 

2 - em outra área da educação 6,655 1,1480 114 

3 - em outra área fora da 

educação 

6,827 ,6620 67 

Total 6,879 1,2503 381 

Total 

0 – não 6,572 1,5051 146 

1 - em ensino de Geografia 7,320 1,5257 92 

2 - em outra área da educação 6,658 1,2289 137 

3 - em outra área fora da 

educação 

6,473 ,9355 89 

Total 6,727 1,3668 464 

    Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Uma condição importante para a realização da análise de variância é que a variância 

de erro da variável independente é a mesma entre os grupos pelos quais a amostra está 

distribuída. O quadro 24 apresenta o teste de Levene para essa verificação. 
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Quadro 24 - Teste de igualdade de variâncias de erro de Leveneª 

F Graus de 

Liberdade 1 

Graus de Liberdade 

2 

Sig. 

15,226 6 457 ,000 

                           Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                           Nota: a. Plano: Ordenada na origem + pq2.1.2.1 + pq2.1.3.1 + pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 
 

O teste indica que há igualdade das variâncias para uma confiança de p < 0,01. O 

quadro 25, a seguir, apresenta os resultados da análise de variância:  

 

Quadro 25 - Análise de variância da nota na EAPAª 

Fonte Soma de 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrados 

Médios 

F Sig. 

Modelo corrigido 92,655
a
 6 15,442 9,138 ,000 

Ordenada na origem 11452,110 1 11452,110 6776,618 ,000 

pq2.1.2.1 32,014 1 32,014 18,944 ,000 

pq2.1.3.1 31,742 3 10,581 6,261 ,000 

pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 18,837 2 9,419 5,573 ,004 

Erro 772,305 457 1,690   

Total 21861,815 464    

Total corrigido 

864,960 463    

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: a. Coeficiente de determinação: R² = 0,107 (Coeficiente de determinação ajustado: R²aj = ,095) 

 

Observa-se nesse quadro que tanto o modelo corrigido quanto a ordenada na origem 

são significativos para p < 0, 01, logo o modelo é adequado. Quanto às duas variáveis de 

classificação (pq2.1.2.1, pq2.1.3.1) e à interação entre essas variáveis (pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1) 

verifica-se que a relação com a variável dependente é significativa. A variável pq2.1.2.1, 

medida dicotomicamente se distribui em dois grupos em relação a variável independente. Já a 

pq2.1.3.1 tem a variável dependente distribuída em quatro grupos em função dos valores 

dessa variável independente, logo, através do teste de Scheffè, posterior à análise da variância,   

que organiza pelas médias dos quatro grupos subgrupos homogêneos. 

O coeficiente de determinação ajustado indica que a variação das duas variáveis 

independentes implica em 9,5% na variação da variável dependente. (Quadro 25) 

A representação gráfica das médias nas notas na EAPA nos grupos formados em 

relação a variável independente pq2.1.2.1 (gráfico 16) permite visualizar a diferença 



185 

 

significativa observada na análise de variância, quadro 25, entre o grupo formado pelos que 

não possuem curso de graduação em Geografia e pelos que possuem esse curso.  

 

Gráfico 16 - Médias marginais do curso de graduação em Geografia na EAPA 

 
                               Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

   

O quadro 26 apresenta os subgrupos da variável pq2.1.3.1:  

 

Quadro 26 - Subconjuntos homogêneos da nota na EAPA distribuída segundo os valores 

da variável de classificação pq2.1.3.1 

Scheffèa  

pq2.1.3.1 - Pós 

graduação_professor 

N Subconjunto 

1 2 

3 - em outra área fora da 

educação 

89 6,473  

0 – não 146 6,572  

2 - em outra área da educação 137 6,658  

1 - em ensino de Geografia 92  7,320 

                          Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                            Nota: a. Alfa = ,05 

 

O gráfico 17 permite a mesma visualização em relação aos grupos formados pelas 

medidas da variável independente (pq2.1.3.1 - Pós-graduação_professor):  
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Gráfico 17 - Médias marginais da pós-graduação do professor na EAPA 

 

                         Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Observa-se no gráfico 17 que o grupo constituído pelos alunos que têm professor com 

pós-graduação em ensino de Geografia apresenta média da nota na EAPA maior 

significativamente que as médias dos demais grupos, conforme detectado no quadro 26.  

O mesmo procedimento realizado com a análise de variância das notas atribuídas pelos 

alunos na EAPA é adotado para as análises de variância das notas nos componentes 1
56

, 2 e 3. 

Os quadros referentes a essas análises não serão descritos, uma vez que seriam 

semelhantes a descrição feita na primeira análise.   

 

 

 

                                                
56

 Comando para a análise de variância da variável nota no componente 1 da EAPA: 

  UNIANOVA nota_componente1_aluno BY pq2.1.2.1 pq2.1.3.1 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /SAVE=PRED RESID ZRESID SRESID DRESID COOK LEVER 
  /POSTHOC=pq2.1.3.1(SCHEFFE) 

  /PLOT=PROFILE(pq2.1.2.1 pq2.1.3.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.2.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.3.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.2.1*pq2.1.3.1) 

  /PRINT=GEF HOMOGENEITY DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=pq2.1.2.1 pq2.1.3.1 pq2.1.2.1*pq2.1.3.1. 
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Quadro 27 - Estatísticas descritivas da distribuição da nota no componente 1 da EAPA 

segundo os valores das variáveis de classificação pq2.1.2.1 e pq2.1.3.1 

Variável dependente: nota no componente1 da EAPA - Utilização dos recursos visuais 

- alfabetização cartográfica 

pq2.1.2.1 - Curso de 

graduação:em 

Geografia_professor 

pq2.1.3.1 - Pós 

graduação_professor 

Média Desvio 

padrão 

N 

0 - não 

0 - não 3,406 1,9975 38 

2 - em outra área da educação 5,459 2,1689 23 

3 - em outra área fora da 

educação 

3,232 1,9064 22 

Total 3,929 2,2151 83 

1 - sim 

0 - não 4,547 2,0608 108 

1 - em ensino de Geografia 5,097 2,5420 92 

2 - em outra área da educação 4,786 2,2130 114 

3 - em outra área fora da 

educação 

4,469 1,9256 67 

Total 4,738 2,2132 381 

Total 

0 - não 4,250 2,0987 146 

1 - em ensino de Geografia 5,097 2,5420 92 

2 - em outra área da educação 4,899 2,2122 137 

3 - em outra área fora da 

educação 

4,164 1,9839 89 

Total 4,593 2,2328 464 

     Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 28 - Teste de igualdade de variâncias de erro de Leveneª 

F Graus de liberdade1 Graus de liberdade 2 Sig. 

1,989 6 457 ,066 

       Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

       Nota: a. Plano: Ordenada na origem + pq2.1.2.1 + pq2.1.3.1 + pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 

 

Quadro 29 - Análise de variância da nota no componente 1 da EAPA 

Fonte Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrados 

Médios 

F Sig. 

Modelo corrigido 140,292
a
 6 23,382 4,929 ,000 

Ordenada na origem 
5284,114 1 5284,114   1113,85 

           7 

,000 

pq2.1.2.1 19,604 1 19,604 4,132 ,043 

pq2.1.3.1 91,649 3 30,550 6,440 ,000 

pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 45,947 2 22,973 4,843 ,008 
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Erro 2167,999 457 4,744   

Total 12096,296 464    

Total corrigido 2308,291 463    

           Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

           Nota: a. Coeficiente de determinação: R² = 0,061 (Coeficiente de determinação ajustado: R²aj = 0,048) 

 

O coeficiente de determinação ajustado indica que a variação das duas variáveis 

independentes implica em 4,8% na variação da variável dependente.  

A representação gráfica das médias nas notas no componente 1 da EAPA nos grupos 

formados em relação a variável independente pq2.1.2.1 (Gráfico 18) permite visualizar a 

diferença significativa observada na análise de variância, quadro 29, entre o grupo formado 

pelos que não possuem curso de graduação em Geografia e pelos que possuem esse curso. 

 

Gráfico 18 - Médias marginais do curso de Geografia no componente 1 da EAPA 

 
                      Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
 

 

O quadro 30 apresenta as médias na escala dos subconjuntos homogêneos indicados 

pelo teste de Sheffè posterior à análise da variância, no componente 1. Nele observa-se que o 

professor com pós-graduação em outra área fora da educação ou sem pós-graduação 

constituem um subconjunto homogêneo, diferente do subconjunto formado por professores 

com pós-graduação em ensino de Geografia ou em outra área da educação. O gráfico 19 

representa essas médias no componente 1 da EAPA.  
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Quadro 30 - Subconjuntos homogêneos da nota no componente 1 da EAPA distribuída 

segundo os valores da variável de classificação pq2.1.3.1 

Scheffeª 

pq2.1.3.1 - Pós graduação_professor N Subconjunto 

1 2 

3 - em outra área fora da educação 89 4,164  

0 – não 146 4,250  

2 - em outra área da educação 137  4,899 

1 - em ensino de Geografia 92  5,097 

                          Fonte: elaborado pela autora (2015). 

                          Nota: a. Alfa = ,05 

 

Gráfico 19 - Médias marginais da pós-graduação do professor no componente 1 da 

EAPA 

 
                     Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 

O quadro 31 apresenta a distribuição da amostra segundo os valores das variáveis de 

classificação pq2.1.2.1 e pq2.1.3.1 na análise da variância na nota no componente 2
57

.  

                                                
57

 Análise de variância da variável nota no componente 2 da EAPA 

UNIANOVA nota_componente2_aluno BY pq2.1.2.1 pq2.1.3.1 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /SAVE=PRED RESID ZRESID SRESID DRESID COOK LEVER 

  /POSTHOC=pq2.1.3.1(SCHEFFE) 

  /PLOT=PROFILE(pq2.1.2.1 pq2.1.3.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.2.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.3.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.2.1*pq2.1.3.1) 

  /PRINT=GEF HOMOGENEITY DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

 



190 

 

Quadro 31 - Distribuição da amostra segundo os valores das variáveis de classificação 

               Variáveis de classificação Valor N 

pq2.1.2.1 - Curso de graduação:em 

Geografia_professor 

0 0 – não 83 

1 1 – sim 381 

pq2.1.3.1 - Pós graduação_professor 

0 0 – não 146 

1 
1 - em ensino de 

Geografia 

92 

2 
2 - em outra área da 

educação 

137 

3 
3 - em outra área fora da 

educação 

89 

             Fonte: elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 32 - Estatísticas descritivas da distribuição da nota no componente 2 da EAPA 

segundo os valores das variáveis de classificação pq2.1.2.1 e pq2.1.3.1 

pq2.1.2.1 - Curso de 

graduação:em 

Geografia_professor 

pq2.1.3.1 - Pós 

graduação_professor 

Média Desvio 

padrão 

N 

0 - não 

0 - não 7,997 2,3801 38 

2 - em outra área da educação 6,329 3,3322 23 

3 - em outra área fora da 

educação 

6,111 1,0843 22 

Total 7,035 2,5757 83 

1 - sim 

0 - não 7,901 1,7475 108 

1 - em ensino de Geografia 8,430 1,5356 92 

2 - em outra área da educação 6,852 1,4210 114 

3 - em outra área fora da 

educação 

7,421 ,6393 67 

Total 7,631 1,5688 381 

Total 

0 - não 7,926 1,9237 146 

1 - em ensino de Geografia 8,430 1,5356 92 

2 - em outra área da educação 6,764 1,8742 137 

3 - em outra área fora da 

educação 

7,097 ,9540 89 

Total 7,524 1,8020 464 

     Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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Quadro 33 - Teste de igualdade de variâncias de erro de Leveneª 

      F      Graus de liberdade1   Graus de liberdade 2   Sig. 

30,055 6 457 ,000 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Notas: Testa a hipótese nula de que a variância de erro da variável dependente é 

igual entre grupos. a. Plano: Ordenada na origem + pq2.1.2.1 + pq2.1.3.1 + 

pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 

 

 

Quadro 34 - Análise de variância da nota no componente 2 da EAPA 

Fonte Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado

s Médios 

F Sig. 

Modelo corrigido 228,383
a
 6 38,064 13,643 ,000 

Ordenada na origem 
14436,456 1 14436,45

6 

5174,25

6 

,000 

pq2.1.2.1 20,373 1 20,373 7,302 ,007 

pq2.1.3.1 174,616 3 58,205 20,862 ,000 

pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 20,729 2 10,364 3,715 ,025 

Erro 1275,055 457 2,790   

Total 27770,370 464    

Total corrigido 1503,438 463    

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: a. Coeficiente de determinação: R² = 0,152 (Coeficiente de determinação ajustado: R²aj = 

0,141) 

 

O coeficiente de determinação ajustado indica que a variação das duas variáveis 

independentes implica em 14,1% na variação da variável dependente. 

A representação gráfica das médias nas notas do componente 2 da EAPA nos grupos 

formados em relação a variável independente pq2.1.2.1 permite visualizar a diferença 

significativa observada na análise de variância, quadro 34, entre o grupo formado pelos que 

não possuem curso de graduação em Geografia e pelos que possuem esse curso. 
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Gráfico 20 - Médias marginais do curso de graduação em Geografia do professor no 

componente 2 da EAPA: metodologias no ensino de Geografia e práticas avaliativas 

utilizadas pelo professor 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 35 - Subconjuntos homogêneos da nota no componente 2 da EAPA distribuída 

segundo os valores da variável de classificação pq2.1.3.1 

Scheffeª 

pq2.1.3.1 - Pós graduação_professor N Subconjunto 

1 2 

2 - em outra área da educação 137 6,764  

3 - em outra área fora da educação 89 7,097  

0 - não 146  7,926 

1 - em ensino de Geografia 92  8,430 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: a. Alfa = ,05. 
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Gráfico 21 - Médias marginais da pós-graduação do professor no componente 2 da 

EAPA: metodologias no ensino de Geografia e práticas avaliativas utilizadas pelo 

professor 

 
                   Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

O quadro 36 apresenta a distribuição da amostra segundo os valores das variáveis de 

classificação pq2.1.2.1 e pq2.1.3.1 na análise da variância na nota no componente 3
58

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58

 Análise de variância da variável nota no componente 3 da EAPA 

UNIANOVA nota_componente3_aluno BY pq2.1.2.1 pq2.1.3.1 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /SAVE=PRED RESID ZRESID SRESID DRESID COOK LEVER 
  /POSTHOC=pq2.1.3.1(SCHEFFE) 

  /PLOT=PROFILE(pq2.1.2.1 pq2.1.3.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.2.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.3.1) 

  /EMMEANS=TABLES(pq2.1.2.1*pq2.1.3.1) 

  /PRINT=GEF HOMOGENEITY DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=pq2.1.2.1 pq2.1.3.1 pq2.1.2.1*pq2.1.3.1. 

 



194 

 

Quadro 36 - Distribuição da amostra segundo os valores das variáveis de classificação 

                       Variáveis de classificação Valor N 

pq2.1.2.1 - Curso de graduação:em Geografia_professor 
0 0 - não 83 

1 1 - sim 381 

pq2.1.3.1 - Pós graduação_professor 

0 0 - não 146 

1 

1 - em 

ensino de 

Geografia 

92 

2 

2 - em 

outra área 

da 

educação 

137 

3 

3 - em 

outra área 

fora da 

educação 

89 

   Fonte: Elaborado pela autora (2015).  

 

Quadro 37 - Estatísticas descritivas da distribuição da nota no componente 3 da EAPA 

segundo os valores das variáveis de classificação pq2.1.2.1 e pq2.1.3.1 

pq2.1.2.1 - Curso 

de graduação:em 

Geografia_profess

or 

pq2.1.3.1 - Pós 

graduação_professor 

Média Desvio 

padrão 

N 

0 - não 

0 - não 7,105 3,5320 38 

2 - em outra área da educação 9,478 ,5108 23 

3 - em outra área fora da 

educação 

8,000 ,0000 22 

Total 8,000 2,5851 83 

1 - sim 

0 - não 8,741 1,3629 108 

1 - em ensino de Geografia 9,326 1,1962 92 

2 - em outra área da educação 9,667 ,7486 114 

3 - em outra área fora da 

educação 

10,000 ,0000 67 

Total 9,381 1,1143 381 

Total 

0 - não 8,315 2,2522 146 

1 - em ensino de Geografia 9,326 1,1962 92 

2 - em outra área da educação 9,635 ,7162 137 

3 - em outra área fora da 

educação 

9,506 ,8676 89 

Total 9,134 1,5758 464 

              Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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Quadro 38 - Teste de igualdade de variâncias de erro de Leveneª 

         F      Graus de liberdade1   Graus de liberdade 2   Sig. 

150,922 6 457 ,000 

                         Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

                         Notas: Testa a hipótese nula de que a variância de erro da variável dependente é  

                         igual entre grupos. 

                         a. Plano: Ordenada na origem + pq2.1.2.1 + pq2.1.3.1 + pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 

 

Quadro 39 - Análise de variância da nota no componente 3 da EAPA 

        Fonte   Soma dos        

Quadrados 

 Graus de 

Liberdade 

  Quadrados 

Médios 

     F    Sig. 

Modelo corrigido 290,106
a
 6 48,351 25,705 ,000 

Ordenada na origem 
21067,990 1 21067,990 11200,5

17 

,000 

pq2.1.2.1 98,661 1 98,661 52,452 ,000 

pq2.1.3.1 133,274 3 44,425 23,618 ,000 

pq2.1.2.1 * pq2.1.3.1 34,926 2 17,463 9,284 ,000 

Erro 859,610 457 1,881   

Total 39858,000 464    

Total corrigido 1149,716 463    

          Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

          Nota: a. Coeficiente de determinação: R² = 0,252 (Coeficiente de determinação ajustado: R²aj = 0,243) 

 

O coeficiente de determinação ajustado indica que a variação das duas variáveis 

independentes implica em 24,3% na variação da variável dependente. 

A representação gráfica das médias nas notas do componente 3 da EAPA nos grupos 

formados em relação a variável independente pq2.1.2.1 permite visualizar a diferença 

significativa observada na análise de variância, quadro 39, entre o grupo formado pelos que 

não possuem curso de graduação em Geografia e pelos que possuem esse curso. 
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Gráfico 22 - Médias marginais do curso de graduação em Geografia do professor no 

componente 3 da EAPA - Conceitos chaves de Geografia (espaço, território, região e 

paisagem) tratados pelo professor 

 
                          Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Quadro 40 - Subconjuntos homogêneos da nota no componente 3 da EAPA distribuída 

segundo os valores da variável de classificação pq2.1.3.1 

Scheffèª 

pq2.1.3.1 - Pós graduação_professor N Subconjunto 

1 2 

0 - não 146 8,315  

1 - em ensino de Geografia 92  9,326 

3 - em outra área fora da educação 89  9,506 

2 - em outra área da educação 137  9,635 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nota: a. Alfa = ,05. 
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Gráfico 23 - Médias marginais da pós-graduação do professor no componente 3 da 

EAPA: Conceitos chaves de Geografia (espaço, território, região e paisagem) tratados 

pelo professor 

 
                    Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

7.8 Análise das questões abertas respondidas pelos alunos e pelos professores 

 

Os alunos responderam cinco questões abertas (3 a 7 - apêndice A) relacionadas a 

participação durante a aula de Geografia, onde a maioria respondeu sim, não, às vezes e para 

as diversas opiniões optou-se por classificá-las como outros. Dessa maneira, 490 alunos 

responderam o questionário sendo representados nos resultados pela letra A (aluno) seguida 

pela letra E (escola) e pelo número da instituição que varia de 1 a 23. 

Na terceira questão: Quando tem dúvidas faz perguntas ao professor? 320 (65,31%) 

alunos responderam sim com justificativa; 80 (16,32%) alunos indicaram não com 

justificativa; 90 (18,36%) declararam: às vezes e 10 (2,04%) elucidaram sempre.  

Isso indica que a maioria dos alunos participa da aula tirando dúvidas quando não 

compreendem o conteúdo. Dessa maneira, é possível apresentar alguns dizeres representativos 

das respostas dos alunos: 

 

AE7 - "Sim, para aprender realmente, pergunto até tirar minha dúvida”. 

 

Porém há um número significativo de alunos que não perguntam quando tem dúvidas 

porque têm medo ou porque o professor não quer explicar mais de uma vez: 

 

AE 10 - "Não, pois sinto muita vergonha e medo dele não querer me explicar”. 

 

AE14 – “As vezes, porque me sinto um pouco envergonhada em perguntar". 
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AE17 - "Sim, mais (sic) muitas vezes o professor não explica”. 

 

AE10 - "Não, pois ele explica só uma vez quem entendeu tudo bem quem não 

entendeu tem que perguntar aos colegas".     

 

Na quarta questão: Pede ajuda ao professor quando está com dificuldades?  

340 alunos (69, 38%) responderam sim com justificativa; 70 (14,28%) indicaram não 

com justificativa; 60 (12,24%) apontaram às vezes; 10 (2,04%) responderam muitas vezes e 

10 (2,04%) apontaram outras respostas. Assim, a maioria dos alunos admitiu que pede ajuda 

ao professor, como: 

 

AE10 - "Sim, por mais que eu tenha vergonha e medo". 

 

AE 14- "Sempre, pois embora o livro explique muita coisa, ainda há dificuldades na 

aprendizagem". 

 

Na quinta questão: Participa das aulas dando sua opinião? 180 (38,57%) alunos 

apontaram sim com justificativa; 180 (36,73%) responderam às vezes; 110 (22,44%) 

indicaram não com justificativa; 10 (2,04%) disseram sempre e 10 (2,04%) apontaram outras 

respostas. 

 Nesse caso, alunos revelaram a falta de atenção do professor e o medo de participar da 

aula, como é possível observar nas frases seguintes como exemplos: 

 

AE4 - "Sim, mas nem sempre mim (sic) me escutam" 

   

AE10 - "Não; porque as vezes eles são grosso (sic)" 

 

AE14 - "Sim; mas não dou minha opinião sem que o professor me permita." 

 

Na sexta questão: Realiza todas as tarefas? 250 (51,01%) alunos responderam: sim 

com justificativa; 160 (32,65%) indicaram às vezes; 50 (10,20%) alunos responderam: não 

com justificativa; 20 (4,08%) indicaram que realizam quase todas as atividades e 10 (2,04%) 

responderam que fazem as atividades de alguns professores. 

A maioria dos alunos realiza todas as tarefas que os professores propõem, porém um 

número significativo de alunos afirmou que não resolvem todas as atividades propostas e mais 

de 10% não fazem as atividades. Observa-se a partir das declarações escritas nos 

questionários: 
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AE14 - "Sim, sempre procuro realizar todas as atividades". 

 

AE7 - "Mais ou menos, pois só não faço quando acontece alguma coisa para eu não 

fazer, mas caso contrário eu faço todas". 

 

AE1 - "Não, muito difícil". 

 

 No que se refere à sétima questão: Já questionou alguma sugestão do professor? 300 

(61,22%) responderam não com justificativa; 160 (32,65%) alunos indicaram sim com 

justificativa; 20 (4,08%) declararam mais ou menos e 10 (2,04%) responderam outros.  

 Observa-se que mais da metade dos alunos não questionam as sugestões do professor, 

talvez isso aconteça porque acreditam que o professor detém o saber e não irá dar importância 

à opinião dos alunos. Isso é perceptível por meio das respostas dos estudantes: 

 

AE - "Não, se ele falou deve ser o certo a fazer". 

 

AE19 - "Não, pois ele nunca erra". 

 

AE4 - "Não, porque não ia adiantar mesmo". 

 

Em outros casos existem alunos(as) que têm consciência que o saber não é absoluto e, 

tendo certeza que estavam corretos, preferiram permanecer calados e não insistir:    

 

AE23 - "Já sim. Mesmo sabendo que estava certa depois acabei só ficando calada”. 

 

AE14 - "Uma vez, pois embora os professores sejam sábios, ainda existem coisas das 

quais eles não sabem tudo”. 

 

O resultado das respostas dos alunos sobre a participação durante a aula comprova que 

a maioria dos alunos participa da aula fazendo perguntas, tirando dúvidas, dando opinião e 

interferindo nas sugestões do professor. Isso evidencia a capacidade que os alunos 

participantes da pesquisa têm para avaliar a prática docente nas questões e principalmente na 

escala contida no questionário dos alunos. Apesar de um número significativo de alunos não 

participar da aula por medo, insegurança ou por ainda acreditar que o professor é o detentor 

do conhecimento. 

O resultado das quatro questões abertas do questionário (Apêndice B) respondido 

pelos 23 professores de Geografia aponta a visão do docente sobre a sua concepção de 

avaliação do ensino e aprendizagem, a contribuição que a escola dá no processo de 
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recuperação dos alunos com resultados insatisfatórios, a recuperação da aprendizagem do 

aluno e os critérios analisados ao realizar a recuperação.  

Antes de tratar dos pontos elencados, é importante elucidar algumas características dos 

professores entrevistados. Dentre os 23 professores de Geografia que responderam o 

questionário, constatou-se significativa experiência na prática docente de 19 profissionais com 

faixa etária média de 39 anos. Apenas quatro deles têm menos de 5 anos de profissão.  

A maioria dos professores é de efetivos, correspondendo a 22 docentes
59

 e apenas 1 

deles era professor  temporário, ou seja, contratado por tempo determinado. Entre os docentes 

que participaram da pesquisa, 20 são formados em Geografia, 2 em História e 1 em Filosofia. 

No caso dos professores de Geografia existem 3 que possuem título de mestre, 15 tem 

especialização sendo 9 voltadas para a educação e 1 está em andamento. 

No que se refere as questões abertas do instrumento aplicado, questionou-se sobre o 

conceito de avaliação: 9 professores concebem como o ideal a avaliação formativa; 6 a 

avaliação somativa; 1 as avaliações formativa e somativa; 2 a avaliação diagnóstica e 5 as 

avaliações diagnóstica e formativa. 

A partir da análise dos escritos dos professores foram classificadas as concepções de 

avaliação do professor de acordo com os três tipos de avaliação, como é possível observar: 

P8
60

 – Instrumento utilizado para diagnosticar o processo de ensino-aprendizagem, 

verificar dificuldades apresentadas pelos estudantes e a prática do professor. (Diagnóstica, 

grifo nosso) 

P9 – É uma ferramenta de apoio pedagógico para o professor que é utilizada para 

diagnosticar a aprendizagem e seu nível e tomar decisões para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem (Diagnóstica e formativa, grifo nosso) 

P12 – Trata-se de um processo contínuo, que se dá na convivência com o aluno e não 

apenas uma data fixa com um registro escrito. (Formativa, grifo nosso) 

A maioria dos professores demonstrou ter conhecimento sobre as novas perspectivas 

avaliativas: diagnóstica, formativa e somativa.  

Portanto, é possível afirmar que os professores têm uma visão das propostas de 

inovação da avaliação do ensino-aprendizagem, porém  não revelaram o uso dos três tipos de 

avaliação em conjunto e não abordaram sobre a possibilidade de permanecer ou descartar a 

avaliação somativa.  

                                                
59 Talvez a indicação dos professores pela gestão escolar tenha influenciado nesse quadro de professores, cuja 

maioria é efetivo. 
60 P é referente ao professor entrevistado, para cada um deles foi atribuído um numeral. 
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Além disso, há uma dificuldade para colocar as novas modalidades de avaliação em 

prática porque a escola mantém obstáculos que impedem a inserção delas no seu modelo de 

avaliação. Dessa forma, a escola continua executando a avaliação tradicional. 

Isso foi observado nas respostas dos professores sobre a concepção deles acerca da 

recuperação da aprendizagem do aluno. Pois 6 participantes revelaram que a recuperação é 

uma espécie de oportunidade que a escola dá ao aluno; 5 a concebe como estudo dos 

conteúdos; 3 apontam como recuperação da nota; 2 consideram como processo de 

aprendizagem; 2 afirmam que atende ao calendário escolar; 2 acreditam que deve ser 

realizada a recuperação paralela; 2 acreditam que serve para aplicar novas práticas docentes e 

1 afirma que a recuperação não promove a aprendizagem.  

Os professores revelaram que a recuperação serve como oportunidade que a escola 

oferece ao aluno e isso ocorre de maneira excessiva:  

P7 – Acho que a recuperação é uma chance a mais para o aluno passar, pois a maioria 

dos alunos não consegue avançar consideravelmente na aprendizagem. 

P9 – Significa uma nova oportunidade gerada para o aluno em decorrência de um 

resultado não satisfatório ocorrido anteriormente. 

P15 – Para mim, uma oportunidade a mais de obter resultados positivos. O problema é 

o “excesso de oportunidades”, atualmente tem criado alunos “menos motivados” e desvaloriza 

“o trabalho”.  

P18 – Significa para mim uma nova possibilidade para que o aluno possa evoluir 

educacionalmente em seus estudos, afastando o estigma da REPROVAÇÃO. 

Tais “oportunidades” irão favorecer o aluno. Geralmente, ao oferecer tantas chances 

ao estudante, o professor ver seu trabalho sendo desvalorizado.  No entanto, vale ressaltar que 

dois professores citaram a importância da recuperação paralela do aluno. Esta prática 

apresenta um aspecto positivo, uma vez que já ocorre nas escolas públicas municipais. A 

recuperação se dá ao longo do ano, ou seja, ao final de cada bimestre. 

O problema é que a recuperação se dá por meio do estudo de apreensão dos conteúdos, 

quando não, somente a obtenção de notas através de práticas simples como a correção da 

prova. As respostas dos professores denotam tais práticas: 

P1 – Tentar aprender o que não foi possível nas primeiras provas, só que, por causa do 

tempo curto para entregar as notas, normalmente, é feito apenas a correção da prova com o 

livro. 

P4 – No atual sistema apenas repor notas  
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P8 – No caso da rede municipal de ensino, o foco da recuperação não é a 

aprendizagem, mas a redução dos índices de reprovação na rede de ensino.  

P10 – Momento específico do “processo” onde o aluno terá uma nova possibilidade de 

adquirir os conhecimentos básicos do conteúdo estudado.  

P12 – Na escola pública, da qual conheço a realidade, demonstra um caráter apelativo, 

que força o professor a colocar o aluno numa situação de nota regular, mesmo estando muito 

aquém dos objetivos mínimos traçados.  

 Neste caso, quando os professores demonstram que a recuperação do aluno se resume 

à apreensão de conteúdos e de notas, na realidade, eles não estão concordando, mas criticando 

a situação atual da forma de avaliar na escola. Em contrapartida, nenhum deles sugeriu ou 

apresentou alternativa para a melhoria da avaliação.  

Por meio das respostas, é perceptível a permanência da avaliação tradicional na prática 

avaliativa do professor de Geografia. Hoffmann (2009) argumenta que pesquisadores de 

vários países se contrapõem a nota por ser considerada falha e arbitrária. São poucas as 

escolas que abandonaram essa prática. 

Além do conceito de recuperação também foi indagado sobre as contribuições que a 

escola fornece ao professor nesse momento. Entre os escritos: 5 professores apontaram o 

estabelecimento de datas para a entrega de resultados – calendário escolar; 4 indicaram  a 

recuperação de conteúdos; 3 afirmaram que a escola contribui com o material didático; 3 

confirmam a orientação; 2 apontaram  que a escola atende as normas da SME; 2 afirmaram 

que a escola não contribui; 1 confessa que a escola ajuda pouco; 1 explica que a contribuição 

é superficial; 1 revela que a escola dá tempo para que ele possa fazer a recuperação e 1 aponta 

que a escola exige a recuperação paralela. 

As afirmações atentam para o atendimento da exigência do cumprimento do 

calendário escolar, tal situação rege a organização do ato pedagógico e o tempo da escola.  

No que se refere à recuperação dos conteúdos ficou confuso compreender como a 

escola contribui, uma vez que os professores não elucidaram maiores detalhes em suas 

respostas.  Outros professores admitiram a não contribuição da escola ou pouca ajuda para a 

recuperação do aluno, como apresentaram os docentes: 

P7 – Em nada. 

P12 – Não vejo contribuição, apenas o cumprimento de uma obrigação. 

No geral, as escolas ajudam na avaliação disponibilizando o material didático, 

colocando em prática as normas da SME ou por meio de orientações pedagógicas. Uma das 
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“fórmulas” encontrada pela gestão escolar na perspectiva de contribuir para a recuperação dos 

alunos com baixo rendimento foi observada nas seguintes respostas: 

P1 – A SME exige que sejam feitas recuperações paralelas, durante o ano letivo e as 

feiras, gincanas, etc. valem notas, que muitas vezes, mascaram a realidade da aprendizagem. 

P8 – As diretrizes orientam a avaliação através de 3 instrumentos (provas, trabalhos, 

atividades) com recuperação paralela em cada instrumento e por etapas. 

Essas duas respostas apontam a realização da recuperação ao final de cada etapa, isso 

demonstra uma perspectiva positiva da escola ao promover a recuperação da aprendizagem ao 

longo do ano letivo, atendendo a exigência da LDB nº 9.394/96. Em contrapartida, as escolas 

utilizam eventos extra classe como subterfúgios para favorecer os alunos com rendimento 

insatisfatório atribuindo-lhes notas e pontos ao invés de propiciar estratégias de ensino para 

aprendizagem. Não é possível saber de onde parte tais exigências: se é da própria escola ou da 

secretaria. Portanto, vale salientar a assertiva de Perrenoud (1999, p. 108): “nem toda 

atividade gera automaticamente aprendizagens”. 

Segundo Luckesi (2006) a prática educativa é direcionada pela pedagogia do exame, 

ou seja, a prática pedagógica está centrada nos resultados das provas e exames. A nota passou 

a ser o objetivo principal dos alunos, pais, professores, dos estabelecimentos de ensino e do 

sistema educativo. 

Os dois últimos exemplos exercem papel fundamental na gestão escolar, pois mantem 

o controle sobre as práticas pedagógicas ocorridas no ambiente escolar ao determinar normas, 

prazos, execução de projetos e outros.  

Consequentemente, propicia a independência do processo avaliativo de ensino-

aprendizagem e da relação professor-aluno. O primeiro porque o professor não tem tempo 

para refletir sobre sua prática e a aprendizagem do aluno, exercendo apenas o cumprimento de 

prazos e a transmissão de conteúdos enquanto o aluno deve estudar os conteúdos para a 

obtenção de uma nota. Isso reflete no relacionamento entre professor e aluno causando 

conflitos constantes porque o professor como avaliador cobra a nota e o aluno tenta conseguir 

a “todo custo” atingir a média necessária para sua aprovação. Desse modo, a nota que domina 

tudo, é em função dela que se vive na prática escolar.  

Nessa perspectiva, Luckesi (2006) assegura que a avaliação desempenha, nas mãos do 

professor, um outro papel básico que é significativo para o modelo liberal-conservador: o 

papel disciplinador. Porque mantem a distribuição social (enquadra os alunos dentro da 

normatividade socialmente estabelecida), manifestação constante de autoritarismo (por ser 
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autoridade assume a postura de poder exigir a conduta que quiser), o que é relevante ou 

irrelevante depende do arbítrio pessoal do professor e do seu estado psicológico.  

Além do mais, os problemas relacionados a esse tipo de avaliação apresentam sérios 

prejuízos à formação do estudante, por ser “um instrumento estático e que trava o processo de 

crescimento, o estudante é estigmatizado (posicionamento estático)” e não auxilia em nada na 

sua aprendizagem.   

Partindo dessa reflexão, o sistema educacional e suas normas como o cumprimento do 

calendário escolar reforça a permanência da avaliação tradicional privando os professores de 

exercer uma prática avaliativa mais dinâmica.  

Percebe-se que o sistema aparece como o responsável pela manutenção da prática 

avaliativa tradicional, uma vez que o professor fica de “mãos atadas” devido à 

obrigatoriedade de manter os prazos, o que se reflete num processo de avaliação apressado, 

sem momento para reflexão e ação. Dessa maneira, o docente se isenta da culpa, pois talvez se 

sinta sozinho nessa empreitada. Entretanto alguns expressam  a contribuição da escola como: 

P15 – De várias formas, desde a assessoria (coordenação) até a forma de garantir a 

avaliação de recuperação e pede que o professor utilize outros métodos que não só a prova; 

P18 – Organizando horários, aulas extras, atividades que possam complementar o 

currículo do aluno e ainda contribuindo com o apoio psicológico; 

P19 – Nos dando mais tempo para planejar e executar as ações para recuperação 

desses alunos. 

Logo, é de suma importância afirmar que a prática docente depende da gestão escolar, 

podendo essa contribuir ou não para a realização das novas tendências avaliativas. Então, 

compreende-se que nestes casos o professor atende aos princípios do plano educativo da 

escola, ao contrário das condições anteriores em que os professores atuam conforme o estilo 

próprio. Dessa maneira Perrenoud (1999, p74) corrobora: 

 

Quando se quer formar uma equipe pedagógica, mesmo sem tocar no 
sistema formal de avaliação, não se pode deixar cada um continuar a avaliar 

como sempre fez, conforme suas preferências ou suas exigências 

estritamente pessoais. A coerência da equipe pedagógica também é julgada 

por sua forma de avaliar, sobretudo se os professores forem responsáveis 
pelos mesmos alunos e devem equiparar suas avaliações. Este é um 

obstáculo maior: “é preciso colocar na mesa”, explicar, justificar práticas 

cuja arbitrariedade explode repentinamente, ao passo que anteriormente era 
ignorada ou minimizada.  
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Acrescenta-se a isso, a falta de conhecimento dos professores no que se refere à 

proposta avaliativa dos PCN de Geografia, pois nenhum deles citou a avaliação dos conteúdos 

procedimentais e atitudinais. Acredita-se que os professores de Geografia ainda estejam 

centrados no ensino dos conteúdos conceituais. 

 Essa proposta de ensino-aprendizagem não está presente somente nos PCN, mas 

também no Art. 32 da LDB nº 9.394/96 e nos livros escritos por alguns geógrafos sobre a 

prática de ensino em Geografia. Tal desconhecimento revela, também, a ausência de leituras 

por parte dos professores sobre o tema.  

Quanto a análise dos critérios estabelecidos para planejar e executar a recuperação do 

aluno mostra que ainda se confunde com a avaliação tradicional. Os relatos dos docentes 

apontam essa assertiva, pois 4 deles consideravam os conteúdos como critérios de avaliação; 

3 a assimilação do conteúdo, aplicação no cotidiano e visão crítica; 3 a dificuldade do aluno e 

rever a prática docente; 2 o nível de compreensão do aluno e grau de dificuldade; 2 conteúdos 

e grau de dificuldade do aluno; 1 aprendizagem do aluno; 1 resultado das avaliações; 1 

interpretação da textos, mapas, tabelas, 1 revisão de conteúdos e correção de provas passadas; 

1 participação de alunos nas atividades extra-classe; 1 participação, assiduidade e atividades; 

1 corrigir erros; 1 dificuldade do aluno e família e 1 normas da escola, período a ser 

recompensado. 

No geral, os professores utilizam critérios de avaliação que não favorecem a 

aprendizagem do aluno, ou seja, a avaliação continua centrada nos conteúdos e nos resultados, 

sendo igual para todos, assim como o tempo de recuperação. Não há uma avaliação 

processual e nem o acompanhamento individual do aluno. Os docentes escreveram sobre a 

aprendizagem do aluno, grau de compreensão, nível de dificuldade e assimilação de 

conteúdos, mas não explicaram como se dava tais práticas. Em nenhum momento declararam 

o uso das avaliações diagnóstica, formativa ou de práticas que pudessem remeter ao 

construtivismo, a exceção da expressão “conhecimento prévio do aluno”.   

Embora os professores tenham demonstrado um determinado conhecimento sobre as 

novas propostas pedagógicas descritas na questão sobre a concepção de avaliação, somente 

um deles apresentou critérios coerentes em relação aos conteúdos conceituais e sua avaliação: 

P1 – Assimilação do conteúdo; capacidade do aluno aplicar o conhecimento no dia-a-

dia, capacidade do aluno em fazer análises críticas da sua realidade. 

Na realidade, a maioria dos professores mostrou através de suas respostas que suas 

práticas ainda são tradicionais: 

P3 – Tempo, realidade do aluno, importância dos conteúdos escolhidos 
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P9 – Fatores como: revisão de conteúdos, correção de avaliações passadas, nível de 

alunos. 

P10 – Conteúdos exercícios estudados no bimestre, conteúdos que o(s) alunos ficou 

deficiente 

P13 – Deve-se levar em conta o calendário de cada etapa, participação do aluno, fatos 

ocorrências extras, bem como a capacitação do aluno em atividades participativas extra aulas 

de geografia. 

Percebe-se que o momento da recuperação da aprendizagem dos alunos com baixo 

rendimento não propõe estratégias que favoreçam a aprendizagem do aluno, pois, continua 

sendo realizado um estudo dos conteúdos. Na realidade o professor de Geografia seleciona os 

conteúdos, faz a revisão e aplica uma prova visando à atribuição de uma nota. Perrenoud 

(1999, p. 71-72) critica esta prática ao afirmar que: 

 

A avaliação não é, em princípio, um objetivo em si, mas um meio de 
verificar se os alunos adquiriram os conhecimentos visados. Recomenda-se, 

todavia, quando se ensina, ter uma idéia bastante precisa da maneira como se 

procederá para avaliar os conhecimentos, o que evita introduzir uma grande 
ruptura entre os conteúdos e as modalidades do ensino e as exigências no 

momento da avaliação. Levada ao extremo, essa correspondência torna-se 

uma perversão: o ensino apenas se define como a preparação para a próxima 
prova. As atividades de aprendizagem assemelham-se ao exercício, ao 

treinamento intensivo, no sentido em que o praticam certos esportistas que 

fazem e refazem os exercícios sobre os quais serão julgados no dia da 

competição. Essa forma de correspondência dá um peso desmensurado ao 
exercício escolar escrito. A única diferença é que este último não é avaliado, 

que “não conta”, ao passo que no momento da avaliação introduz-se um 

pouco mais de cerimônia, de estresse e de eqüidade formal.  
 

Diante das condições de trabalho, acredita-se que os professores que têm uma visão da 

atual avaliação da aprendizagem, não conseguem colocá-la em prática porque é necessário 

mudar também a prática educativa, o tempo na escola, a gestão escolar, dentre outros. Como 

asseguram Hadji (2001) e Perrenoud (1999) pensar uma nova avaliação é pensar uma nova 

escola. Hoffmann (2009) também colabora ao afirmar que a avaliação não evoluiu porque a 

escola não visa promover, mas selecionar. 

Além disso, no período de aplicação do instrumento da pesquisa, entre junho de 2013 

e início de janeiro de 2014, havia escolas sem professor de Geografia, isso compromete parte 

do ano letivo, assim como a proposta de uma avaliação contínua da aprendizagem e o 

descumprimento das 200h/a que é um direito do aluno.  
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O Art. 24 da LDB nº 9.394/96 assegura que “a educação básica, nos níveis 

fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: I - a carga 

horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 

de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver”. 

Portanto, o professor não poderá recuperar o tempo do período letivo perdido após 

assumir o cargo tardiamente, como nos casos presenciados pela pesquisa de junho a janeiro do 

ano seguinte que, ainda tinha escolas sem professores
61

 ou que tiraram licença e não foram 

substituídos. 

Isso confirma que as práticas avaliativas exercidas pelos professores do Ensino 

Fundamental II das escolas municipais de Fortaleza não seguem a lógica das novas propostas 

avaliativas (diagnóstica, formativa e somativa), nem os conteúdos referentes à avaliação do 

ensino-aprendizagem dos documentos oficiais como a LDB nº 9.394/96 e os PCN de 

Geografia.  

Soma-se a isso, o professor de Geografia que continua ministrando outras disciplinas 

que não está habilitado para ensinar; caso revelado pelos professores com anotações extras no 

questionário: 

P23 – Apesar de ter formação em Geografia. A SME forçou-me a ministrar aulas de 

história (sem nenhuma formação), assim como, artes até o mês de agosto/2013. Sou professor 

da turma desde setembro
62

.  

P7 – Obs! Além de geografia ensino também Ensino Religioso na escola. 

Partindo dessas respostas, percebe-se que os professores de Geografia continuam 

ministrando outras disciplinas para complementar a carga horária ou para poder permanecer 

na área de ensino.  

 

7.9 - Apresentação e análise das distribuições dos itens da EAPA 

 

Avaliação do professor pelo aluno foi realizada com a aplicação da EAPA, incluída no 

questionário do aluno com as opções de resposta: concordo, concordo em parte e discordo. Os 

itens do instrumento estão organizados conforme 3 componentes denominados: Componente 

1 - Recursos Visuais (v10, v11, v12, v13, v19, v20, v21, v22 e v23); Componente 2 – 

Metodologias e Práticas Avaliativas do Professor de Geografia (v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8 

e v9) e Componente 3 - Conceitos de Geografia (v14, v15, v16, v17 e v18). 

                                                
61 Essas escolas foram descartadas e foram realizados outros sorteios para substituí-las. 
62 Até o mês de agosto de 2013 o professor recém-concursado, licenciado em Geografia, ministrava aulas de 

História e Artes e, somente no mês de setembro ele assumiu a disciplina de Geografia.  
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No componente 1, os recursos visuais estão relacionados à cartografia escolar que está 

presente no ensino de Geografia como conteúdo que, geralmente objetiva desenvolver no 

aluno a capacidade de ler e interpretar mapas por meio da compreensão das convenções 

cartográficas (título, rosa dos ventos, símbolos, escala, legenda e orientação). Uma 

Cartografia voltada para o conteúdo e a reprodução de mapa na sala de aula não promove a 

construção de conhecimento, pois, neste caso, o uso do mapa tem apenas função 

demonstrativa. No entanto, para que a Cartografia tenha relevância no currículo escolar, não 

pode ser utilizada somente como conteúdo, é necessário que seja enfatizada como linguagem 

geográfica e metodologia para o ensino de Geografia. Além disso, o ensino da cartografia 

depende do desenvolvimento cognitivo do indivíduo, sobretudo em relação ao espaço.  

Castrogiovanni et al (1998, p. 40) concebem cartografia como: 

 

um conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e 

artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação do 

documento e dados, intervém na construção de mapas, cartas e plantas 

e outras formas de representação [....]. Assim, a cartografia é uma 

ciência, uma arte e uma técnica.    

 

Desse modo, a teoria cartográfica preocupou-se com a criação e produção de mapas, 

mas a partir de 1970, as pesquisas internacionais e os estudos realizados no Brasil por 

Paganelli, Simielli, Almeida e Oliveira passam a conceber a Cartografia como linguagem 

gráfica (meio de comunicação). Castellar (2011, p. 124) corrobora afirmando que a 

cartografia também pode ser metodologia para o ensino de Geografia. Considerando essas 

duas concepções, serão abordadas suas propostas para a Cartografia escolar.  

No que se refere a Cartografia como linguagem cartográfica, Castellar e Vilhena 

(2010) explicam o que os estudos de Bertin, dentre outros trouxe novas perspectivas para a 

Cartografia, como a teoria da informação e comunicação. Assim, passa a concepção de 

linguagem cartográfica constituída por símbolos e signos considerada um produto de 

comunicação visual. Portanto, como a gramática, a Cartografia tem um alfabeto cartográfico 

que permite a leitura dos mapas.  

Vale ressaltar que o ensino do mapa seria considerado os primeiros passos da inserção 

do aluno na Cartografia, sendo considerado como alfabetização cartográfica. Pois é o 

momento de aprender a ler um mapa, ou seja, a leitura do mundo por meio da representação, 

do mesmo modo que se aprende a ler e escrever. Isso deve ser pensado para o nível de Ensino 

Fundamental I. 
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Dessa maneira, para o ensino da Cartografia do 1º ao 4º ano (atualmente 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental I), Simielli (2007) elenca alguns pontos importantes: considerar 

inicialmente o interesse natural da criança pelas imagens oferecendo inúmeros recursos 

visuais (desenhos, fotos, maquetes, figuras, imagens de satélite) para acostumá-la à linguagem 

visual; estudo do espaço concreto, mais próximo dela (sala de aula, escola, bairro) e 

desenvolver a capacidade de leitura e de comunicação oral e escrita por meio do uso dos 

recursos visuais. 

Contando com a concretização da alfabetização cartográfica, Simielli (2007) revela 

uma didática inovadora do uso da Cartografia para promover a construção do conhecimento 

geográfico. Pois, coloca para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio a necessidade de se 

trabalhar dois eixos principais: formação do aluno leitor crítico e do aluno mapeador 

consciente.  

O primeiro eixo corresponde ao trabalho com o produto cartográfico já elaborado, 

resultando no aluno leitor crítico de mapas. Nesse sentido, a autora supracitada indica três 

produtos: os mapas, as cartas e as plantas. 

No caso da pesquisa, os itens abaixo apontam as respostas dos alunos sobre o uso 

desses produtos já elaborados pelo professor de Geografia em sala de aula: 

 

Tabela 5 - Distribuição da frequência do item v10 - O professor utiliza mapas, cartas e 

plantas em suas aulas 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 293 59,8 

1 - Concordo em parte 85 17,3 

2 – Concordo 112 22,9 

Total 490 100,0 

 Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v10 – 59,8% dos alunos discordam que o professor utiliza mapas, cartas e plantas em 

suas aulas; 17,3% concordam em parte e 22,9% concordam. 

  

Tabela 6 - Distribuição de frequência do item v20 - Que tipos de mapas o professor 

utiliza durante as aulas: MAPA DO BRASIL 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 113 23,1 

1 - Concordo em parte 145 29,6 

2 – Concordo 232 47,3 
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Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v20 – 47,3% dos alunos concordam que o professor utiliza o mapa do Brasil durante as 

aulas; 29,6% concordam em parte e 23,1% discordam. 

 

Tabela 7 - Distribuição de frequência do item v21 - Que tipos de mapas o professor 

utiliza durante as aulas: MAPA DO CEARÁ 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 247 50,4 

1 - Concordo em parte 138 28,2 

2 – Concordo 105 21,4 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v21 – 50,4% dos alunos discordam que o professor utiliza o mapa do Ceará durante as 

aulas; 28,2% concordam em parte e 21,4% concordam. 

 

Tabela 8 - Distribuição de frequência do item v22 - Que tipos de mapas o professor 

utiliza durante as aulas: PLANTA DE FORTALEZA 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 304 62,0 

1 - Concordo em parte 107 21,8 

2 – Concordo 79 16,1 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v22 – 62,0% dos alunos discordam que o professor utiliza a planta de Fortaleza 

durante as aulas de Geografia; 21,8% concordam em parte e 16,1% concordam. 

Nos itens v21 e v22, é importante salientar que o Ceará e sua capital são estudados no 

ensino Fundamental I, mas é possível o professor utilizar os recursos, uma vez que deve 

aproximar os conteúdos de Geografia à realidade do aluno.  

Percebe-se que o uso dos mapas, cartas e plantas, segundo os dados apresentados, 

mostra que os professores utilizam pouco os recursos visuais. Além desses materiais 

didáticos, foi analisado se o professor utiliza o mapa-mundi e o globo terrestre. Isso pode ser 

observado nos itens a seguir: 
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Tabela 9 - Distribuição de frequência do item v12 - O professor usa o globo terrestre ou 

o mapa-mundi durante as aulas 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 218 44,5 

1 - Concordo em parte 158 32,2 

2 – Concordo 114 23,3 

Total 490 100,0 

 Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v12 – 44,5% discordam que o professor usa o globo terrestre ou o mapa-mundi 

durante as aulas, 32,2% concordam em parte e 23,3% concordam. 

 

Tabela 10 - Distribuição de frequência do item v19 - Que tipos de mapas o professor 

utiliza durante as aulas: MAPA-MUNDI 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 73 14,9 

1 - Concordo em parte 74 15,1 

2 – Concordo 343 70,0 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v19 – 70% dos alunos concordam que o professor utiliza o mapa-mundi durante as 

aulas; 15,1% concordam em parte e 14,9% discordam. 

Dentre esses recursos didáticos citados, acredita-se que os mais utilizados na escola 

são os mapas, sobretudo o mapa-mundi. Pois, são instrumentos que representam a realidade a 

partir da demonstração dos diversos fenômenos existentes no mundo, sejam os continentes, os 

países em conflito, os desertos do planeta Terra, etc., podendo ser adaptado ao ensino de 

Geografia para facilitar a aprendizagem do aluno. 

Para Simielli (2007), os produtos cartográficos devem ser trabalhados com os alunos 

em três níveis: localização/análise – localizar e analisar determinado fenômeno no mapa; 

correlação – correlacionar duas ou mais ocorrências e síntese - o aluno analisa, correlaciona 

aquele espaço e faz uma síntese de tudo. Esses três níveis de atividades da Cartografia podem 

começar a ser trabalhados a partir dos 5º e 6º anos. Nestes, ainda é possível trabalhar a 

alfabetização cartográfica e, eventualmente no 7º ano o professor de Geografia já terá 

condições de trabalhar a localização/análise e correlação.  

Porém, Simielli (2007) acredita que os professores trabalham apenas a 

localização/análise, eles não abordam os níveis mais complexos como a correlação e a síntese.  
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Para a autora supracitada, a correlação é realizada por uma parte dos professores que 

se identificam mais com a Geografia Física, enquanto os professores com formação mais 

direcionada a Geografia Humana, geralmente trabalham menos. 

Quanto a síntese, pode ser trabalhada no final do ensino Médio, mas na realidade este 

nível de atividade não chega a ser trabalhado na Educação Básica e sim no Ensino Superior. 

No caso da pesquisa, entre analisar/localizar, correlacionar ou sintetizar, concorda-se 

com Simielli (2007) que o professor de Geografia ainda utilize o mapa apenas para analisar e 

localizar, pois os dados dos alunos do 9º ano revelam que a maioria dos professores não 

propõe aos alunos a comparação entre mapas na realização das avaliações e atividades na aula 

de Geografia, como é possível observar abaixo: 

 

Tabela 11 - Distribuição de frequência do item v13 - O professor pede em suas 

avaliações para: COMPARAR 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 175 35,7 

1 - Concordo em parte 166 33,9 

2 – Concordo 149 30,4 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

   

v13 – 35,7% dos alunos discordam que o professor pede em suas avaliações para 

comparar os mapas; 33,9% concordam em parte e 30,4% concordam. 

 

Tabela 12 - Distribuição de frequência do item v23 - Quando o professor utiliza o mapa, 

ele pede para: COMPARAR 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 178 36,3 

1 - Concordo em parte 160 32,7 

2 – Concordo 152 31,0 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v23 – 36,3% dos alunos discordam que o professor utiliza mapas e pede para compará-

los; 33,7% concordam em parte e 31% concordam.  

Além da formação do leitor crítico a partir do uso do material didático já elaborado, 

Simielli (2007) propõe o segundo eixo, no qual o aluno irá trabalhar participando 

efetivamente do processo de mapeamento, resultando na formação do aluno mapeador 
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consciente. Desse modo, o educando confeccionará o mapa, ou seja, será estimulado a 

elaborar mapa/croqui, maquete ou mapas mentais.  

 O croqui é representado de forma simplificada e estilizada, apresenta maior liberdade 

que na carta convencional e é uma representação bidimensional. Para Simielli (2007, p. 105) o 

“croqui é uma representação esquemática dos fatos geográficos. Não é um mapa, não se 

destina a ser publicado, tem um valor interpretativo de expor questões, não sendo obra de um 

especialista em cartografia”. Os principais tipos de croquis são: croquis de análise/localização, 

croqui de correlação e croqui de síntese.  

As maquetes são representações tridimensionais, elas permitem ao aluno a realização 

de correlações por representar diferentes formas topográficas e a diferentes altitudes podendo 

correlacionar várias informações com estas diferentes formas. 

Os mapas mentais, conforme Gould (1974) “são as imagens espaciais que estão nas 

cabeças dos homens, não só dos lugares vividos, mas também dos lugares distantes, 

construídos pelas pessoas a partir de seus universos simbólicos, produzidos pelos 

acontecimentos históricos, sociais e econômicos divulgados”.     

A elaboração do mapa mental em sala de aula permite ao professor observar se o aluno 

tem uma percepção da ocorrência de um fenômeno no espaço e condições de fazer a sua 

transposição para o papel. Esse trabalho é individual e criativo onde o educando irá elaborar 

suas próprias formas de representação.  

Simielli (2007, p. 107) explica que “os mapas mentais nos permitem analisar todos os 

elementos que são básicos em uma representação cartográfica. Eles nos possibilitam analisar a 

representação oblíqua e a representação vertical, o desenho pictórico ou abstrato, a noção de 

proporção, a legenda, as referências utilizadas (particular, local, internacional e inexistente) e 

o título”.  

Na investigação, acredita-se que a proposta metodológica da participação do aluno 

como mapeador consciente ainda é pouco utilizada pelos professores de Geografia, como é 

possível visualizar na tabela: 

 

Tabela 13 - Distribuição de frequência do item v11 - Eu já elaborei mapa mental, 

croquis ou maquete como exercício de Geografia 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 293 59,8 

1 - Concordo em parte 85 17,3 

2 – Concordo 112 22,9 

Total 490 100,0 
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Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

           

v11 – 59,8% dos alunos discordam que já tenham elaborado mapa, mental, croqui ou 

maquete como exercício de Geografia; 22,9% concordam que o professor usa esses recursos 

em sala de aula e 17,3% concordam em parte. 

Além dessas considerações, a Cartografia escolar está presente nos documentos 

oficiais como no caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia (PCN).  No 

documento que comtempla o 3º e 4º ciclos apresentam propostas distintas. No primeiro caso 

(atualmente 6º e 7º ano), o estudo cartográfico aparece nos PCN como Eixo temático, ou seja, 

contem conteúdos que orientam desde a alfabetização cartográfica à leitura crítica do mapa, 

enquanto no segundo (atualmente 8º e 9º ano) é sugerido o uso da Cartografia como um 

recurso no ensino da disciplina.  

Desse modo, ainda é apresentada nos PCN como conteúdo, mas de maneira renovada, 

uma vez que nas propostas metodológicas para o ensino comtemplam os conteúdos 

conceituais, atitudinais e procedimentais. Conforme, Cavalcanti (2012) o uso da cartografia 

não só permite trabalhar os conteúdos propostos pelos PCN, como também pode realizar a 

avaliação do ensino e da aprendizagem nas três perspectivas. 

Segundo Simielli (2007), no planejamento curricular, esses recursos devem ser 

trabalhados a partir das aquisições mais simples à mais complexas considerando a faixa etária 

do aluno ou  seu nível de desenvolvimento cognitivo. Portanto, a teoria de Piaget é tomada 

como principal pressuposto. 

Almeida (2011), Castellar, (2011) e Oliveira (2007) concordam com Simielli (2007) e 

acrescentam a necessidade do professor de Geografia entender como se dá a concepção de 

espaço na criança para trabalhar a Cartografia. 

Assim, as autoras citadas, fundamentadas em Piaget, apostam na compreensão das 

relações espaciais topológicas, projetivas e euclidianas. As relações topológicas começam a 

ser estabelecidas pela criança desde o nascimento, ou seja, são as relações com o espaço mais 

próximo, como: dentro, fora, na frente, atrás, perto, longe, etc.  

Segundo Almeida (2008), no início da atividade escolar (aproximadamente 6, 7 anos) 

considera-se a percepção espacial, pois as relações espaciais se processam na seguinte ordem: 

de vizinhança (o que está ao lado), separação (fronteira); ordem (o que vem antes e depois); 

envolvimento (o espaço que está em torno) e continuidade (a que recorte do espaço a área 

considerada corresponde). A partir dessas relações é que se desenvolvem as noções de limites 
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políticos-administrativos entre municípios, estados e países e suas fronteiras, área urbana e 

rural, dentre outros. 

As relações topológicas são consideradas as mais importantes porque delas derivam as 

relações projetivas e euclidianas: a primeira consiste em situar os objetos considerando o 

ponto de vista, ou seja, é o processo pelo qual a criança indica a localização espacial dos 

objetos ou pessoas à sua frente. Isso ocorre gradativamente e muda de referencial. As noções 

fundamentais que envolvem essas relações espaciais são: direita e esquerda; frente e trás; em 

cima e embaixo e ao lado de. 

A construção da projetividade apresenta-se em três fases: na primeira, a criança, 

consegue usando as relações projetivas dar a posição dos objetos a partir de seu ponto de vista 

(cinco a oito anos); a seguir, a partir do outro colocado a sua frente (oito a onze anos) e, 

depois, colocando-se no lugar dos objetos distintos, quando solicitado a situá-los entre eles 

(12 anos). (CASTROGIOVANNI et al, 1998, p. 17).   

As relações euclidianas (ocorrem na fase do estágio operatório formal) depende da 

concretização das relações espaciais topológicas (estágio pré-operatório) e projetivas (estágio 

operatório concreto) para se concretizar. Isso permitirá o indivíduo situar os objetos uns em 

relação aos outros, considerando um ponto de referência, sem precisar presenciá-lo. Desse 

modo, a criança de 11 ou 12 anos será capaz de situar os objetos independentemente da sua 

posição.  

Partindo dessa reflexão, a Cartografia escolar é indispensável ao ensino de Geografia, 

por ser considerada arte, técnica, linguagem, metodologia, conteúdo e acima de tudo, recurso 

didático. A cartografia apresenta diversas possibilidades, por isso, “deveria fazer parte do 

cotidiano da sala de aula” como afirmam Castrogiovanni et al. (1998), Castellar (2011), 

Oliveira (2007), Simielli (2007), dentre outros. 

No componente 2, os alunos responderam questões relacionadas à pratica docente do 

professor de Geografia e, principalmente sobre a avaliação do ensino e aprendizagem.   

Os PCN de Geografia para o Ensino Fundamental II propõem metodologias de ensino 

da referida disciplina como leitura da paisagem, descrição e observação; explicação e 

interação; territorialidade e extensão; analogia e representação do espaço no estudo de 

Geografia e as tecnologias da comunicação. Apesar dessa proposta, na pesquisa foram 

enfatizados itens referentes à visão do aluno sobre o ensino de Geografia e as práticas 

avaliativas do professor. 

  Dessa maneira, os alunos responderam a questões referentes ao ensino de Geografia, 

como é possível observar nos itens abaixo: 
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Tabela 14 - Distribuição de frequência do item v2 - Estou satisfeito com a maneira que o 

professor ensina 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 44 9,0 

1 - Concordo em parte 193 39,4 

2 – Concordo 253 51,6 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v2 – 51,6% concordam que estão satisfeitos com o modo do professor ensinar; 39,4% 

concordam em parte e 9% discordam. 

 

Tabela 15 - Distribuição de frequência do item v3 - Estou satisfeito com a qualidade do 

ensino da minha escola 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 75 15,3 

1 - Concordo em parte 221 45,1 

2 – Concordo 194 39,6 

Total 490 100,0 

 Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v3 – 45,1% dos alunos concordam em parte que estão satisfeitos com a qualidade de 

ensino da escola; 39,6% concordam e 15,3 % discordam. 

 

Tabela 16 - Distribuição de frequência do item v4 - Os professores explicam de forma 

clara, esclarecem dúvidas, apresentam exemplos e associam os conteúdos a vida social 

do aluno 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 38 7,8 

1 - Concordo em parte 162 33,1 

2 – Concordo 290 59,2 

Total 490 100,0 

 Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v4 – 59,2 % dos alunos concordam que os professores explicam de forma clara, 

esclarecem dúvidas, apresentam exemplos e associam os conteúdos a vida social do aluno; 

33,1% concordam em parte e 7,8% discordam. 
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Tabela 17 - Distribuição de frequência do item v5 - Os professores usam várias formas 

de ensinar 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 71 14,5 

1 - Concordo em parte 133 27,1 

2 – Concordo 286 58,4 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

  v5 – 58,4% dos alunos concordam que os professores usam várias formas ensinar; 

27,1% concordam em parte e 14,5 % discordam.       

Considerando o item v5, concorda-se com a ideia de Perrenoud (1999) ao denominar 

variabilidade didática o uso de diferentes recursos na aula visando promover a aprendizagem 

do aluno. 

O uso da variabilidade didática engloba o maior número de alunos no processo de 

ensino e aprendizagem, uma vez que cada indivíduo tem uma maneira própria de aprender. 

Portanto, a maioria dos alunos respondeu que estão satisfeitos com o modo de ensino do 

professor de Geografia (v2, v4), com a qualidade do ensino da escola (v3) e confirmou que o 

professor utiliza diversas maneiras de ensinar (v5). 

No que se refere às práticas avaliativas, a maioria dos alunos afirmaram que o 

professor varia a forma de avaliar; explica critérios, corrige as provas e comenta os resultados. 

Isso é perceptível da análise dos itens: 

 

Tabela 18 - Distribuição de frequência do item v1 - Considero que as avaliações de 

aprendizagem são satisfatórias 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 18 3,7 

1 - Concordo em parte 163 33,3 

2 – Concordo 309 63,1 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v1 – 63,1% dos alunos concordam que suas avaliações são satisfatórias, 33,3% 

concordam em parte e 3,7% discordam. 
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Tabela 19 - Distribuição de frequência do item v16 - Os professores sempre variam a 

forma de avaliação utilizando provas, trabalhos, seminários, dentre outros como nota no 

bimestre 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 66 13,5 

1 - Concordo em parte 128 26,1 

2 – Concordo 296 60,4 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v6 - 60,4% dos alunos concordam que os professores sempre variam a forma de 

avaliação utilizando provas, trabalhos, seminários, dentre outros como nota no bimestre; 

26,1% concordam em parte e 13,5% discordam. 

O processo avaliativo realizado pelo professor de Geografia, segundo as respostas dos 

alunos, é apontado como uma prática onde a variabilidade didática também predomina. Gatti 

(2003, p. 106) contribui com a seguinte assertiva: 

 

Então, uma vez que diferentes tipos de aprendizagens estão 

envolvidos no ensino, diferentes tarefas de prova são necessárias para 

verificar o quê e como os alunos apreenderam os significados dos 

conteúdos abordados. A prova precisa ser construída de tal forma que 

as várias possibilidades de aprendizagens possam ser acionadas 

revelando as diferentes maneiras pelas quais conteúdos podem ser 

aprendidos. 

 

Concorda-se com Perrenoud (1999) quando propõe não dissociar a avaliação 

formativa da didática. Para tanto, refletir sobre a metodologia da Geografia, é refletir sobre a 

inserção da avaliação do ensino e aprendizagem como didática. 

Vale salientar outras questões respondidas pelos alunos que permitem compreender as 

práticas avaliativas realizadas pelo professor de Geografia da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Fortaleza, como é possível analisar nos itens: 

 

Tabela 20 - Distribuição de frequência do item v7 - O professor explica os critérios e 

pontos da avaliação 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 22 4,5 

1 - Concordo em parte 111 22,7 

2 – Concordo 357 72,9 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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v7 – 72,9% concordam que o professor sempre explica os critérios e pontos de 

avaliação; 22,7% concordam em parte e 4,5% discordam. 

 

Tabela 21- Distribuição de frequência do item do v8 - O professor sempre corrige e 

devolve as avaliações 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 30 6,1 

1 - Concordo em parte 101 20,6 

2 – Concordo 359 73,3 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v8 – 73,3% dos alunos concordam que o professor sempre corrige e devolve as 

avaliações; 20,6% concordam em parte e 6,1% discordam. 

 

Tabela 22 - Distribuição de frequência do item v9 - Após a avaliação o professor sempre 

comenta os resultados das avaliações com os alunos e retira as dúvidas ainda existentes 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 66 13,5 

1 - Concordo em parte 174 35,5 

2 – Concordo 250 51,0 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v9 – 51% dos alunos concordam que após a avaliação o professor sempre comenta os 

resultados das avaliações com os alunos e retira as dúvidas ainda existentes; 35,5% 

concordam em parte e 13,5% discordam. 

Partindo dessa análise dos itens, percebe-se, segundo os alunos. a preocupação do 

professor em atuar de maneira variada na proposição avaliativa de seus alunos. Gatti (2003, p. 

102) corrobora ao afirmar que  

 

[...] a responsabilidade de cada professor como avaliador perante seus 

próprios alunos e a necessidade de que reflita sobre suas concepções 

quanto ao papel da avaliação em seu trabalho com os alunos. Traz, 

também, à tona a necessidade de que cada professor procure aprimorar 

seus meios de avaliação, tentando familiarizar-se com o uso de meios 

variados de tal modo que possa criar e ajustar procedimentos 

avaliativos que sejam os mais adequados aos seus objetivos de ensino, 

à linguagem dos conteúdos tratados e à linguagem de seus alunos, e 

que possam contribuir não só para situar o grupo de alunos e cada 
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aluno face à sua aprendizagem, mas também para estimular esta 

aprendizagem. Que a avaliação não seja apenas finalista mas, sim, 

incluída no processo de ensino e aprendizagem como meio para o 

autodesenvolvimento, tanto dos alunos em suas aprendizagens, quanto 

dos professores, como profissionais, em face das suas formas de 

ensinar. Assim, torna-se muito importante a atitude do professor 

diante do processo de avaliação. Como ele a concebe? Como a situa 

em seu trabalho de ensino? Como a realiza? Como a utiliza?   

 

 No componente 3, as questões estão relacionadas aos conceitos de Geografia 

(paisagem, território, lugar, paisagem e espaço) tratados em sala de aula. Essas concepções 

norteiam o ensino dos conteúdos da disciplina na escola, por isso, são indicados pelos PCN e 

pelos geógrafos.  

A introdução dos conceitos nos paradigmas da Geografia foi explicada no capítulo 4. 

Contudo, Cavalcanti (2001) declara: seja como ciência seja como matéria de ensino, a 

Geografia desenvolveu um corpo conceitual que se constituiu como linguagem geográfica.  

Por isso, para compreender os conceitos na perspectiva da Geografia escolar, serão 

abordadas as ideias de Cavalcanti (2001) sobre a necessidade de estabelecer relação entre o 

conceito do cotidiano do aluno com o conceito científico e as propostas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Geografia (PCN).  

Os alunos do 9º já deveriam ter noções sobre os conceitos geográficos, pois 

geralmente os conceitos de lugar e paisagem são trabalhados, respectivamente no 6º e 7º ano 

do Ensino Fundamental II; o de região no 7º e no 8º e, 9º anos são discutidos os conceitos de 

espaço geográfico e território.         

O estudo do lugar, segundo vários autores de livros didáticos, é o primeiro passo para 

iniciar o aluno no estudo da Geografia, pois o aluno já tem experiência com o lugar, o seu 

lugar.  

Portanto, Cavalcanti (2001) afirma que para uma primeira aproximação de análise do 

lugar dada pelos alunos, as formulações da Geografia Humanista parecem ser bastante 

produtivas. Por isso, são tratadas as relações pessoais, as experiências afetivas que dão 

significados positivos ou negativos aos lugares. 

No que tange a pesquisa, a maioria dos alunos do 9º ano afirmou que já ouviram falar 

sobre o conceito de lugar, como é possível verificar: 
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Tabela 23 - Distribuição de frequência do item v14 - O professor já falou de algum 

desses conceitos: LUGAR 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 33 6,7 

1 - Concordo em parte 60 12,2 

2 – Concordo 397 81,0 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v14 – 81% dos alunos concordam que o professor já falou sobre o conceito de lugar; 

12,2% concordam em parte e 6,7% discordam.  

A categoria de paisagem está relacionada a categoria de  lugar, tanto na Geografia 

Tradicional como nas novas abordagens, pois a partir dela é possível apreender diversas 

determinações de lugar. A concepção de paisagem aparece no ensino a partir da perspectiva 

dialética, pois contém uma dimensão objetiva e subjetiva.  Santos (2002) a concebe como 

tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. É o domínio do visível, 

tudo o que a vista abarca. Não é formada apenas de volume, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons, etc. Vale ressaltar que é um conjunto de formas naturais e 

artificiais, formada por frações de ambas. Apresenta tempos distintos acumulando a 

materialização do velho e do novo. 

Além dessa dimensão cientifica, Cavalcanti (2001) destaca que a dimensão artística 

(estética) na construção do conceito de paisagem no ensino. Pois em sua pesquisa destaca o 

conjunto de representação social de alunos e professores ao associar paisagem e beleza. 

Assim, sugere que a beleza seja o primeiro elemento a ser explorado na construção do 

conceito de paisagem. Mas alerta que o processo didático deve prosseguir questionando sobre 

as diferenças entre a paisagem ideal e a paisagem real (feias, neutra), a paisagem mais 

próxima do aluno, dentre outras. 

 Essas concepções sobre a paisagem são trabalhadas mais intensamente nas séries 

anteriores, acredita-se que o aluno do 9º ano já conheça a concepção. Por isso, a maioria dos 

alunos afirmou que já ouviram o professor de Geografia falar sobre a referida categoria, como 

é possível observar no item v15: 

 

Tabela 24 - Distribuição de frequência do item v15 - O professor já falu de algum desses 

conceitos: PAISAGEM 

 Frequência Porcentual 

 0 – Discordo 37 7,6 
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1 - Concordo em parte 95 19,4 

2 – Concordo 358 73,1 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v15 – 73,1% dos alunos concordam que o professor já falou do conceito de paisagem; 

19,4% concordam em parte e 7,6% discordam. 

No caso da região, os PCN do ensino Fundamental II revelam que a definição de 

conjunto de lugares que interagem solidariamente na busca de sua autonomia e identidade não 

desapareceu, mas a coloca como uma reflexão política de base territorial, ou seja, área 

definida por meio da política de controle e gestão territorial. No tocante a pesquisa, a maioria 

dos alunos também concordou que já ouviram falar sobre a região no estudo de Geografia, 

como informa o item v16:  

 

Tabela 25 - Distribuição de frequência do item v16 - O professor já falou de algum 

desses conceitos: REGIÃO 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 18 3,7 

1 - Concordo em parte 50 10,2 

2 – Concordo 422 86,1 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v16 – 86,1% dos alunos concordam que o professor de Geografia já falou sobre o 

conceito de região; 10,2% concordam em parte e 3,7% discordam. 

No que se refere à construção do conceito de território, Cavalcanti (2001) afirma que 

compõe diversos conteúdos do programa curricular do ensino Fundamental e Médio. O 

território é construído no ensino para além da ideia de território nacional, pois é necessário 

considerar as representações dos alunos. 

Dentre os pontos de destaque para compreender esse conceito, a autora supracitada 

aponta o poder. Trabalhar com os alunos o conceito de território como um campo de forças 

envolve relações de poder, delimitação de territórios na própria sala de aula e no lugar de 

vivência do aluno. É necessário refletir também sobre limite, continuidade, descontinuidade, 

superposição de poderes, domínio material e não material também no âmbito do vivido pelo 

aluno. Além disso, deve-se ampliar a concepção de território em relação a sua construção em 

diferentes escalas das relações de poder. 
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Dessa maneira, segundo a maioria dos participantes da pesquisa, o conceito de 

território já foi estudado em Geografia, como revela os dados do item V17: 

 

Tabela 26 - Distribuição de frequência do item v17 - O professor já falou de algum 

desses conceitos: TERRITÓRIO 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 17 3,5 

1 - Concordo em parte 47 9,6 

2 – Concordo 426 86,9 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v17 – 86,9% dos alunos concordam que o professor já falou sobre o conceito de 

território; 9,6% concordam em parte e 3,5% discordam. 

Quanto ao espaço geográfico Cavalcanti (2001) ao tratar do conceito de sociedade não 

a desvincula do espaço geográfico, pois a “sociedade corresponde um grupo de indivíduos 

que vivem de acordo com determinadas regras e determinado espaço geográfico” 

(VESENTINI, VLAHCH, 1991). Ou seja, o interesse da Geografia é a sociedade humana, 

pois ela modifica a natureza e constrói o espaço geográfico. 

Desse modo, ao analisar a construção do espaço pela sociedade, ela aponta três 

aspectos: relação da sociedade com a natureza; as relações sociais materializadas no espaço e 

o fenômeno da globalização da sociedade e do espaço. 

A primeira corresponde a compreender como a sociedade, através do trabalho, 

transforma a natureza em função de suas necessidades de sobrevivência e como isso se 

transforma. Essa compreensão é importante para a análise da construção do espaço 

geográfico, peculiar a cada momento histórico. 

 A segunda busca apreender as relações sociais expressas pelo espaço geográfico. 

Contudo a compreensão da sociedade está mais complexa no mundo dito “pós-moderno” as 

relações são mais subjetivas porque não compõem apenas as classes, mas também grupos que 

constituem minorias (negros, homossexuais, grupos religiosos). 

A terceira diz respeito a globalização, fenômeno em que as diferentes sociedades são 

regidas pelos mesmos padrões, ou seja, ocorre a universalização da produção, das trocas, 

usos, costumes e valores, porém isso não significa que as diversidades locais, nacionais e 

internacionais desapareceram. Assim, a globalização é um fenômeno contraditório, pois ao 

mesmo tempo em que sugere a homogeneização também intensifica as desigualdades e 
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contrastes sociais.  

Por isso, Cavalcanti (2001) assinala que a compreensão dessa sociedade atual e da 

construção do espaço geográfico por ela, bem como suas contradições deve ser apreendida 

não apenas pelos cientistas, mas também pelos alunos em formação. 

 No tocante a pesquisa, a maioria dos alunos confirma que estudaram o conceito de 

espaço geográfico, como se observa no item18: 

     

Tabela 27 - Distribuição de frequência do item v18 - O professor já falou de algum 

desses conceitos: ESPAÇO GEOGRÁFICO 

 Frequência Porcentual 

 

0 – Discordo 14 2,9 

1 - Concordo em parte 39 8,0 

2 – Concordo 437 89,2 

Total 490 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

v18 – 89,2% dos alunos concordam que o professor já falou sobre o conceito de 

espaço geográfico; 8% concordam em parte e 2,9% discordam. 

 Percebe-se que entre os três fatores, o Fator 3 referente ao ensino dos conceitos de 

Geografia (lugar, paisagem, região, território, espaço geográfico) assinala que essa prática 

docente é realizada com mais vigor, ou seja, há uma preocupação em trabalhar os conceitos 

no ensino de Geografia. Isso foi identificado em todos os conceitos analisados separadamente.   

Portanto a avaliação do professor pelo aluno no componente 1 concentrou-se na opção 

discordo apresentando baixo resultado, com a média 4,6.  No componente 2, o resultado da 

avaliação  apresentou média  7,5 e o componente 3 teve alto resultado na avalição com a 

média 8,9 porque concentrou nos item concordo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Não é que não se interessassem pelos outros, 

não, eles consideravam igualmente os seus 

bons e os seus maus alunos, e sabiam reanimar 

nestes segundos o desejo de compreender. Eles 

acompanhavam nossos esforços passo a passo, 

ficavam contentes com nossos progressos, não 

se impacientavam com nossas lentidões, não 

consideravam nunca nossos fracassos como 

uma injúria pessoal e se mostravam conosco 

de uma exigência tão mais rigorosa quanto ela 

era fundada na qualidade, constância e 

generosidade de seu próprio trabalho.” (Daniel 

Pennac) 

  

Apesar de algumas variáveis de caracterização do professor e do aluno terem 

apresentado os poucos dados obtidos reduzindo o tamanho da amostra em alguns 

procedimentos estatísticos, reduziu-se o tamanho da amostra para 464 alunos
63

 quando se 

trabalhou com o método de exclusão de dados omissos (listwise). Isso não foi problema, uma 

vez que o tamanho mínimo da amostra a ser tomado foi de 385 alunos. 

 Porém, na análise métrica da EAPA, os alunos preencheram corretamente todos os 

itens. Nesse caso, os indicadores métricos da escala foram calculados com os 490 

questionários do aluno preenchidos. Observou-se também que a análise métrica da escala 

representou indicadores adequados para o instrumento de medida desse tipo ao apresentar: a) 

bom coeficiente de precisão; b) erro da medida aceitável; c) coeficiente de sensibilidade 

adequado; d) não efeito de halo; assim como e) bons indicadores em relação aos itens da 

escala. 

A escala apresentou também boa validade de conteúdo explicando 53,1% da variância 

total, tendo sido retidos três (03) componentes, a saber: 

                                                
63 No caso de omissão de um dado qualquer do professor, como ele está associado a cada um de seus alunos, 

assim como o arquivo foi construído a partir dos alunos, um professor com dado omisso, esse dado vai aparecer 

25 vezes considerando que ele tenha 25 alunos.  
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Componente 01, referindo-se à utilização dos recursos visuais e alfabetização 

cartográfica. Esse componente apresentou média baixa (4,6) e variação alta nas notas 

atribuídas pelos alunos, um grau baixo de concordância de opinião em relação aos 

professores. 

Provavelmente, esse resultado esteja relacionado ao modo como os alunos percebem a 

prática docente na sala de aula: os mais interessados em aprender e sempre atentos ao que 

acontece durante a aula de Geografia associaram suas respostas às práticas pedagógicas do 

professor ocorridas no ano letivo em que a pesquisa foi realizada; em contrapartida, os alunos 

desinteressados e desatentos talvez tenham respondido o questionário com menos seriedade e 

acredita-se que poucos alunos, devido à dificuldade de leitura, não compreenderam as 

questões relativas aos itens do componente. 

Desse modo, a maioria dos alunos confirmou que o professor de Geografia não utiliza 

recursos visuais (relacionados à alfabetização cartográfica) durante as aulas. Isso indica que o 

professor utiliza pouco esses recursos, à exceção do mapa-múndi indicado como o recurso 

material mais usado com objetivo de localizar ou ilustrar algo no momento da aula da referida 

disciplina.     

No componente 02 - Metodologias do ensino de Geografia e as práticas avaliativas 

utilizadas pelo professor, os professores foram bem avaliados, pelo menos 50% dos alunos 

atribuíram nota 7,8 ou mais e com uma variação indicando uma concordância entre os sujeitos 

da amostra na avaliação. Não foram apontados problemas em relação às metodologias de 

ensino, porém em relação às práticas avaliativas observou-se nas questões abertas respondidas 

pelos professores que a maioria até sabe o que é a avaliação diagnóstica e formativa e utiliza 

diversas formas de avaliar. No entanto, as intervenções necessárias não são realizadas de 

modo adequado em função dos resultados da avaliação, logo, não se caracterizam como uma 

avaliação formativa. 

Em relação ao componente 03 – Conceito chaves de Geografia (espaço, região, 

paisagem, território e lugar), os professores foram muito bem avaliados com média 8,9 e com 

pelo menos 50% com nota 10. Levando-se a concluir com vistas ao observado no componente 

01 (não utilização dos recursos visuais) que a abordagem dos conceitos chaves no ensino de 

Geografia é feita por meio da simples transmissão oral, ou seja, a aula expositiva. 

Observou-se, no que se refere ao escore total na escala, uma média que situada no 

limite inferior da categoria boa (6,6) foi negativamente influenciada pela média no 

componente 01. 
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Na regressão linear múltipla, tendo como variável dependente a nota do aluno na 

EAPA, obteve-se o modelo final com sete variáveis independentes: 01) X₁₁ – Pós-graduação 

do professor em ensino de Geografia - pq 2.1.3.1.2; 02) X₁₂ – Idade do professor - q 1.3; 03) 

X₁₃ – Estado civil do professor - q 1.4; 04) X₁₄ – Vínculo empregatício do professor - q 3; 05) 

X₁₅ – O aluno mora com os pais - q1.4.1; 06) X₁₆ – Idade do aluno - q 1.2; e 07) X₁₇ – Tempo 

de serviço do professor - q.4. Trata-se das variáveis de caracterização do professor e do aluno 

que se relacionam significativamente com a variável dependente.  

As variáveis independentes obtidas tem sua variação conjunta explicando 40, 6% da 

variação da variável dependente. Através da análise de variância, verificou-se como as 

variáveis independentes no modelo de regressão se relacionam isoladamente com a variável 

dependente.  

Observou-se que os alunos com professor (a) solteiro (a) atribuem nota na EAPA 

maior que os alunos com professor (a) casado (a).  

Em relação ao vínculo empregatício do professor, professores com vínculo estável 

interferem negativamente na variável dependente. 

Observou-se também que a idade do aluno interfere negativamente na composição da 

variável dependente.  Porém na análise de variância, verificou-se que os alunos com 18 anos 

ou mais, ou seja, que tem idade afastada do limite superior da faixa etária recomendada para o 

9º ano, são aqueles que atribuem maior nota à variável dependente. 

Finalmente, a variável que se refere à pós-graduação do professor em ensino de 

Geografia foi a que apresentou maior relação com a variável independente. Isso demonstrou a 

influência da formação do professor na composição da nota na EAPA da variável dependente. 

Observou-se que a formação do professor em ensino de Geografia na graduação, não tendo 

ele pós-graduação ou tendo pós-graduação em outra área da educação, fora da educação ou 

em ensino de Geografia, apresentaram as maiores médias da EAPA na variável dependente. 

Sendo que o professor com graduação e pós-graduação em ensino de Geografia apresentou 

maior média em relação a essas outras.              

Dessa maneira, a pesquisa revela que ainda existem obstáculos que impedem a 

inserção de uma nova forma de avaliar o processo de ensino e aprendizagem em Geografia, 

dentre os quais é possível citar: a formação do professor de Geografia, a prática avaliativa em 

sala de aula e a gestão escolar. 

O professor de Geografia com formação na área de Geografia ou pós-graduação em 

ensino de Geografia foi apontado na investigação como o melhor avaliado pelos alunos. Ou 

seja, o tipo de formação contribui para a qualidade do ensino da referida disciplina na escola. 
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Daí a importância de manter o professor habilitado, formado na área, para ministrar aulas da 

referida disciplina, uma vez que ele domina o conhecimento geográfico, conceitos, 

metodologias e formas de avaliar. 

Constatou-se que os professores de Geografia conhecem superficialmente as novas 

propostas pedagógicas para a avaliação. Desse modo, é necessário o aprofundamento da 

discussão sobre a avaliação do ensino e aprendizagem nas disciplinas voltadas para o ensino 

de Geografia ou criação de uma disciplina para compor o componente curricular direcionada 

ao estudo da temática. Se o professor de Geografia tem/apresenta dificuldades para ministrar a 

referida disciplina e avaliar o processo de ensino e aprendizagem mediante sua formação e 

prática docente, terá ainda mais aquele sem formação na área. 

No caso dos professores já formados, é possível conhecer as novas tendências 

avaliativas a partir da promoção de cursos de educação continuada que contemplem a 

temática. Outro fator importante é que durante a formação de professores de Geografia, as 

disciplinas estejam voltadas para o ensino e não somente para a pesquisa, de modo que o 

licenciando em Geografia, apesar da dicotomia, seja capacitado para ensinar tanto a Geografia 

Física quanto a Geografia Humana na Educação Básica.  

No que se refere à prática avaliativa do professor de Geografia na sala de aula, é 

preciso realizar o trabalho mantendo a coerência entre o planejamento anual do curso de 

Geografia, a proposta avaliativa do projeto político pedagógico da escola e dos documentos 

oficiais.  

Portanto, a elaboração de documentos oficiais relacionados ao ensino de Geografia 

para o Ensino Fundamental II deve contar com a participação da comunidade escolar e 

considerar a experiência do professor de Geografia e sua prática.  

No tocante ao papel da escola, sobretudo a gestão escolar, esta exerce influência sobre 

a prática docente por meio da execução do calendário escolar. Isso impossibilita a realização 

da avaliação diagnóstica, formativa e somativa promovendo dificuldade no processo de 

avaliação do ensino e aprendizagem em Geografia. Existem escolas em que o professor 

trabalha de forma individual e outras nas quais os professores têm apoio da gestão escolar, 

porém ambas ainda apresentam a avaliação como um momento único, onde há valorização da 

apreensão dos conteúdos e resultados em detrimento da aprendizagem do aluno.  

Por isso, a avaliação dos conteúdos e resultados permanece. Assim, a escola continua 

exercendo uma Pedagogia Tradicional. Portanto, é necessário apostar nas informações 

adquiridas a partir das diferentes formas de avaliar, prática que já ocorre nas escolas públicas 

municipais de Fortaleza. Além disso, o Conselho de Classe poderia retomar seu papel e criar 
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estratégias de acompanhamento dos alunos com dificuldade de aprendizagem durante o ano 

letivo, ao invés de atuar somente no final do período escolar para tomar decisões. 

Contudo, pensar uma nova avaliação é pensar uma nova escola e um novo calendário 

(tempo escolar) em que a aprendizagem do aluno seja prioridade. 

Mediante o que foi observado nas considerações finais, recomenda-se a realização de 

pesquisas posteriores com instrumentos adequados tanto para análise qualitativa quanto 

quantitativa visando: a) verificar se a avaliação do professor do aluno e a empatia interferem 

significativamente na avaliação do professor pelo aluno; b) verificar se o tempo de serviço do 

professor influencia significativamente na avaliação do aluno; c) verificar se a idade do 

professor influencia significativamente na avaliação do aluno; d) verificar se estado civil do 

professor influencia significativamente na avaliação do aluno; e) verificar se vínculo 

empregatício do professor influencia significativamente na avaliação do professor pelo aluno; 

f) verificar se o tipo de responsável pelo aluno (pais, avós, tios etc.) influencia 

significativamente na avaliação do professor pelo aluno; e, g) verificar se a faixa etária do 

aluno varia na forma como ele avalia o professor. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

1. Informações pessoais: 

1.1. Gênero 

1.1.1 (  ) Feminino 1.2.2 (  ) Masculino  

1.2. Idade: __________    

 

1. 3 Quanto tempo estuda nesta escola? ____________(anos completos). _ 

 

1.4 Mora com quem?  

1.4.1 (   ) Pais         

1.4.2 (   ) Avós       

1.4.3 (   ) Tios      

1.4.4 (   )  Mãe    

1.4.5 (   ) Pai    

1.4.5 (   ) Outros 

 

2. Nas afirmações de v1 a v23, você deve expressar a sua concordância com cada 

afirmação em relação às aulas de Geografia no ano que você está cursando (9º ano). Ao 

lado de cada uma das afirmações, marque o número que representa a sua opinião:[3] 

Concordo [2] Concordo em parte  [1] Discordo  

 

Afirmações – Nas aulas de Geografia:                       ESCALAS 

      3 

Concordo 

2      

Concordo 

em parte 

1      

Discordo 

v1. Considero que as avaliações de aprendizagem 

são satisfatórias 

   

v2. Estou satisfeito com a maneira que os 

professores ensinam 

   

v3.  Estou satisfeito com a qualidade do ensino da 

minha escola 

   

v4. Os professores explicam de forma clara, 

esclarecem dúvidas, apresentam exemplos e 

associam os conteúdos a vida social do aluno 

   

v5. Os professores usam várias formas de ensinar    

v6. Os professores sempre variam a forma de 

avaliação utilizando provas, trabalhos, seminários, 

dentre outros como nota no bimestre 
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v7. O professor explica os critérios e pontos da 

avaliação 

   

v8. O professor sempre corrige e devolve as 

avaliações 

   

v9. Após a avaliação o professor sempre comenta 

os resultados das avaliações com os alunos e retira 

as dúvidas ainda existentes 

   

v10. O professor utiliza mapas, cartas e plantas em 

suas aulas 

   

v11. Eu já elaborei mapa mental, croquis ou 

maquete como exercício de Geografia 

   

v12. O professor usa o globo terrestre ou o mapa-

mundi durante as aulas 

   

v13. O  professor  pede  em  suas  avaliações  

para: COMPARAR 

   

v14. O professor já falou de algum desses  

conceitos: LUGAR 

   

v15. O professor já falou de algum desses 

conceitos: PAISAGEM 

   

 

v16. O professor já falou de algum desses 

conceitos: REGIÂO 

   

v17. O professor já falou de algum desses 

conceitos: TERRITÒRIO 

   

v18. O professor já falou de algum desses 

conceitos: ESPAÇO GEOGRÀFICO 

   

v19. Que tipos de mapas o professor utiliza durante 

as aulas: MAPA MUNDI 

   

v20. Que tipos de mapas o professor utiliza durante 

as aulas: MAPA DO BRASIL 

   

v21. Que tipos de mapas o professor utiliza durante 

as aulas: MAPA DO CEARÁ 

   

v22. Que tipos de mapas o professor utiliza durante 

as aulas: PLANTA DE FORTALEZA 

   

v23. Quando o professor utiliza o mapa, ele pede 

para: COMPARAR 

   

 

3. Quando tem dúvida, você faz perguntas ao professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Você pede ajuda ao professor quando está com dificuldades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Você participa das aulas dando sua opinião? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Você realiza todas as tarefas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Você já questionou alguma sugestão do professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

1. Informações pessoais: 

1.1 Sexo         

1.2.1 (   ) Feminino  

1.2.2 (   ) Masculino  

1.3. Idade: ____________(anos completos). 

 

1.3 Estado civil 

 

1.3.1 (   ) Solteiro(a)      

1.3.2 (   ) Casado(a) 

1.3.3 (   ) Viúvo (a)        

1.3.4 (   ) Divorciado (a)    

1.3.5 (   ) Outros 

 

2. Informações acadêmicas e profissionais: 

 

2.1 Escolaridade: 
2.1.1 (    ) Nível médio  2.1.2 (    ) Pedagógico 

 

2.1.2.  Nível Superior:  2.1.2.1 (    ) completo      2.1.2.2 (    ) incompleto 

 

2.1.3 Qual curso de graduação :__________________________________________________ 

 

2.1.4. Pós-Graduação:  

2.1.4.1  (    ) Especialização 

em:____________________________________________________ 

2.1.4.2  (    ) Mestrado em: 

:______________________________________________________ 

2.1.4.3 (    ) Doutorado em: 

 __________________________________________________ 

 

3. Vínculo empregatício 

3.1 (  ) Efetivo  

3.2 (  ) Contratado 

 

4. Tempo de serviço total: ____________(anos completos).  
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5. Trabalha em quantos turnos: 

5.1 (    ) Um turno somente 

5.2 (    ) Dois turnos 

5.3 (    ) Três turnos 

 

6. Exerço a atividade de professor(a) na esfera: 

6.1 Municipal (    )  

6.2 Municipal e Estadual (    ) 

6.3 Municipal e Particular (    ) 

6.4 Municipal, Estadual e Particular (    ) 

  

7. Como você concebe a avaliação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. O que significa a recuperação no processo de ensino-aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. De que forma a escola contribui para a recuperação do aluno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Que fatores o professor deve levar em conta ao planejar e executar a recuperação do 

aluno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 


