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RESUMO

A pesquisa, que culminou com esta tese, foi desenvolvida junto ao Núcleo Currículo e Ensino, da 

Faculdade de Educação, da Universidade Federal do Ceará. Objetivou-se com este trabalho 

investigar a abordagem do conceito de região, por professores, dos anos finais do Ensino 

Fundamental. A pesquisa foi realizada em três escolas da Rede Municipal de Ensino de Teresina-

PI, com a participação de cinco professores de Geografia. A referência teórica basilar para o 

trabalho adveio de três vertentes: 1ª) A Teoria Curricular, expressa na contribuição de Bourdieu 

(1987; 1989; 1996; 1998; 1999). 2ª) Estudos de autores-geógrafos que discutem o ensino de 

Geografia e o conceito de região, destacando-se: Gomes (2000), Haesbaert (1999; 2002; 2004), 

Santos (1978; 1985; 1997; 2002), Lacoste (1988; 1989), Lencioni (2003), Corrêa (1987; 2001), 

Silva (1999; 2003). 3ª) A abordagem teórica sobre as formações de professores e saberes 

docentes, destacando-se Tardif (2002), Tardif e Lessard (2005), Therrien (1994; 2000). A 

pesquisa encaminhou-se por uma metodologia de cunho qualitativo, por possibilitar um contato 

estreito com as escolas objeto da investigação, sendo objetivada, principalmente, através da 

observação de aulas e de realização de entrevistas com os professores, ao longo do ano de 2005. 

Os dados obtidos por meio dessas técnicas foram analisados com o auxílio do software nudist, 

concebido para o tratamento de dados não-estruturados, comuns à pesquisa qualitativa. Tomou-se 

como referência teórica da metodologia os trabalhos de Ludke e André (1986), Trivinos (1992), 

Minayo (1994), Richardson (1999) Bogdan e Biklen (1994) e Alves-Mazzoti (2000). A análise 

dos dados revelou que os professores, prioritariamente, ainda conceituam a região segundo um 

ponto de vista tradicional, fortemente vinculado à abordagem do livro didático. A incursão 

analítica pelos livros didáticos detectou que seus os autores não focalizam a região de forma 

explícita, mas de maneira tímida no encarte destinado aos professores. Constatou-se que o 

conceito de regionalização adquiriu proeminência em relação ao de região, ora sendo superpostos 

em determinados momentos, ora tendo significados semelhantes. A fim de compreender com mais 

abrangência a prática pedagógica do professor, foram consideradas outras modalidades de 

conteúdos, os procedimentos e atitudes. Acerca desses conteúdos, a análise mostrou que eram 

abordados de forma menos sistemática do que os conceitos, não recebendo a mesma atenção, 

tanto na fase preparatória das aulas, quanto durante as aulas, refletindo dificuldades no 

planejamento das atividades. Quanto aos métodos de ensino empregados, evidenciou-se o 

predomínio de aulas expositivas, com o uso do livro didático e com poucas variações, aparecendo, 

em segundo plano, o trabalho em grupo, a elaboração conjunta e o estudo independente. 

Palavras-chaves: Geografia. Região. Regionalização. Ensino.  
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ABSTRACT 

The research, that resulted in this thesis, was developed in the curriculum and teaching nucleus, of 

the Faculty of education, of the Universidade Federal do Ceará. This thesis aimed at approaching 

the concept of region spread by teachers of the last primary schooling classes. The research took 

place in three municipal schools of Teresina-PI, with the participation of five Geography teachers. 

The theoretical reference, that supports this thesis, comes from three sources: the curricular 

theory, a contribution of Bourdieu (1987, 1989, 1996, 1998, 1999); studies of Geography authors 

that discuss the Geography teaching and the concept of region, such as: Gomes (2000), Haesbaert 

(1999, 2002, 2004), Santos (1978,1985, 1997, 2002), Lacoste (1988, 1989), Lencioni (2003), 

Corrêa (1987, 2001), Silva (1999, 2003); and the theoretical approaching to the background and 

knowledge of the teachers, with the support of Tardif (2002), Tardif e Lessard (2005), Therrien 

(1994, 2000). The qualitative methodology was the most suitable one for approaching the goal of 

this thesis, with the help of lesson observations and of interviews with the teachers, during the 

year of 2005. The data, obtained with these techniques, were analyzed with the help of software 

nudist, designed for the treatment of non-structured data, peculiar to qualitative research. The 

methodological theoretical references were the works of Ludke e André (1986), Trivinos (1992), 

Minayo (1994), Richardson (1999) Bogdan e Biklen (1994) e Alves-Mazzoti (2000). The analysis 

of the data revealed that, with priority, the teachers still work with the traditional concept of 

region, strongly linked with the didactical book. The examination of the didactical books showed 

that their authors do not deal with the concept of region clearly, but only unremarkably in the 

booklet for the teachers. At the end this research, it was verified that sometimes the concept of 

regionalization obtained prominence in relationship to the concept of region, sometimes both 

concepts were used interchangeably, sometimes both terms were used with the same meaning. In 

order to understand the pedagogical practice in wide way, other modalities of contents, procedure 

and attitudes were contemplated. About these contents, the analysis revealed that they were 

approached less systematically than the concepts, not receiving the treatment as in preparatory 

phase of the lessons as during the lessons, indicating to have trouble planning activities. As for the 

applied teaching methods, it was revealed that there was predominance of expositive lessons, with 

the use of didactical book and with little variation, appearing, in second place, the teamwork, the 

collective elaboration and the independent study.  

Keywords: Geography. Region. Regionalization. Teaching. 
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RESUMEN 

La pesquisa, que resultó en esta tesis, fue producida en el núcleo currículo y enseñanza, de la 

Facultad de Educación, de la Universidade Federal do Ceará. El objeto de esta tesis fue investigar 

el concepto de región empleado por docentes de las clases finales de la enseñanza general básica. 

La pesquisa se circunscribió a tres escuelas municipales de Teresina-PI, contando con la 

participación de cinco docentes de Geografía. La referencia teórica que basó esta tesis procede de 

tres vertientes: la teoría curricular, a la luz de Bourdieu (1987, 1989, 1996, 1998, 1999); estudios 

de autores geógrafos que debaten la enseñanza de Geografía y el concepto de región, de los cuales 

se destacan Gomes (2000), Haesbaert (1999, 2002, 2004), Santos (1978,1985, 1997, 2002), 

Lacoste (1988, 1989), Lencioni (2003), Corrêa (1987, 2001), Silva (1999, 2003); y el enfoque 

teórico sobre las formaciones e los saberes docentes, entre los cuales se sobresalen Tardif (2002), 

Tardif e Lessard (2005), Therrien (1994, 2000). La pesquisa se atuvo a una metodología de 

aspecto cualitativo porque fue la más adecuada para un contacto más estrecho con el objeto 

perseguido, a través de la observación de aulas y de entrevistas con docentes, hechas durante el 

año de 2005. Los dados, obtenidos a través de esas técnicas, fueron analizados con el software 

nudist, concebido para el tratamiento de dados non-estructurados, comunes a la pesquisa 

cualitativa. Fueron tomados como referencia teórica de la metodología los estudios de Ludke e 

André (1986), Trivinos (1992), Minayo (1994), Richardson (1999), Bogdan e Biklen (1994) e 

Alves-Mazzoti (2000). El análisis de los dados reveló que los docentes, prioritariamente, aún 

conceptúan región según una perspectiva tradicional, fuertemente asociado al enfoque del libro 

didáctico.  La incursión analítica por los libros didácticos detectó que sus autores no enfocan el 

concepto de región de forma explícita, sino de forma discreta en un folleto reservado a los 

docentes. Además, se verificó que el concepto de regionalización alcanzó preeminencia respecto a 

la región, siendo superpuestos en determinados momentos y tiendo significados semejantes en 

otros. Para comprender, con más amplitud, la práctica pedagógica del docente, fueron 

consideradas otras modalidades de contenidos, sus procedimientos e sus actitudes. Con respecto a 

eses contenidos, el análisis demostró que ellos eran enfocados de forma menos sistemática que los 

conceptos, no recibiendo la misma atención en la fase preparatoria y durante las aulas, reflejando, 

así, dificultades en la planificación de las actividades. Con respecto a los métodos de enseñanza 

empleados, fue evidenciado, en primer plano, el predominio de aulas expositivas con el empleo 

del libro didáctico con pocas variaciones y, en segundo plano, el trabajo en grupo, la elaboración 

conjunta y el estudio independiente. 

Palabra clave: Geografía. Región. Regionalización. Enseñanza. 
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1 INTRODUÇÃO 

Assistimos, nos dias atuais, à acirrada discussão em torno da questão global e regional, 

de compreensão difícil para o leigo. Estamos diante de um mundo que apresenta uma fluidez 

nunca vista, em que a técnica, a ciência e a informação sobrepõem fronteiras, desrespeitando 

os limites territoriais entre os países, donde formulamos a questão: – Ainda tem sentido falar-

se em região? 

Entendemos que sim, mas não como se costumava fazer há alguns anos, quando 

nem sem se cogitava relativizar o tema. Em verdade, houve mudanças, com o processo de 

globalização, mas surpreendentemente, em lugares diversos, emergem as manifestações 

regionais; atentemo-nos, por exemplo, ao caso do Oriente Médio e seus inúmeros 

problemas. 

Propusemos essa investigação tendo em mente tais mudanças. E, deste modo, em 

concordância com Corrêa (1987), posicionamos a região como mediação entre o singular e o 

universal, como uma fragmentação articulada ao global, o que justifica a sua atualidade 

conceitual. 

Outras questões que consideramos importantes motivaram o recorte feito na presente 

tese. Estes vão ser comentados adiante. 

Iniciei minha carreira docente, como professor de Geografia, há, aproximadamente, 

dez anos; trabalhei inicialmente com turmas de sétima e oitava séries, ficando em torno de um 

ano diretamente nessa etapa. Então pude notar alguns problemas recorrentes que afetavam 

negativamente o andamento das aulas. Um dos mais sintomáticos era forma de abordagem 

nos conteúdos dos livros didáticos. Assuntos que tinham enorme potencial, para tornar as 

aulas mais agradáveis, acabavam enclausurados em formatações estanques, ocorrendo uma 

profunda clivagem entre teoria e realidade. Certos livros – lamentavelmente, continuam no 

mercado – segmentavam o conteúdo de tal forma que só restava ao aluno estudá-los 

mecanicamente. Até para os professores a tornava-se difícil, pois a cultura escolar com seus 

cânones empiristas imprimia forte pressão para que fosse cumprido integralmente o programa 

do livro didático. Diante do enfoque limitado, contido nesses livros, e como tentativa de 

tornar as aulas mais agradáveis, às vezes recorríamos às enciclopédias ou almanaques, quase 

sempre com textos e dados defasados. 

Movido em boa parte pela intuição, percebia que algo deveria ser feito. Foi então que, 

junto com outros colegas, no início dos anos 1990, encaramos o desafio de criar na escola 
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onde atuávamos uma espécie de sala ambiente, rotulada de Laboratório de Geografia, espaço 

que assumiu um caráter alternativo às aulas convencionais.  

No laboratório, procurávamos realizar atividades paralelas às aulas convencionais, o 

que exigia o planejamento pelos professores na definição do que seria feito ao longo do ano. 

Assim, havia um horário destinado ao laboratório, no qual desenvolvíamos os estudos 

programados, na tentativa de instituir um caráter teórico-prático. Das atividades 

desenvolvidas na sétima e oitava séries, marcou bastante o estudo sistemático de um Atlas, 

seguindo um roteiro detalhado elaborado pelos professores, tendo como objetivo tornar o 

estudo regional mais instigante e com mais sentido para o aluno. Outra atividade marcante e 

digna de nota foi a realização de uma feira das nações, que principiou com uma pesquisa feita 

pelos alunos, distribuídos em grupos, sob a orientação dos professores, e culminou  com a 

apresentação do trabalho à comunidade escolar, através de uma exposição, que explorava 

aspectos relevantes dos países contemplados, mas que, de alguma forma, fossem além dos 

clichês existentes sobre esses países. 

De uma sala bem modesta no início (meados de 1990), que acolhia apenas os 

professores, o laboratório cresceu, possibilitando comportar metade de uma turma de alunos, 

fato que tornou mais fácil a organização de diversas atividades com alunos do terceiro e 

quarto ciclos do Ensino Fundamental (quinta a oitava séries).  

Mesmo afastado da escola onde vivenciei a referida experiência, ainda hoje o projeto é 

mantido, ocupando um espaço de dimensão maior que o anterior, contando com novos 

recursos, tais como kits de ensino e computadores, com reuniões ordinárias entre os 

professores, planejando e discutindo trabalhos do laboratório. 

Quanto aos conteúdos em que eram mais agudos os problemas, tentávamos trabalhá-

los naquele espaço alternativo, porém, éramos, inelutavelmente, comprimidos pelo rotineiro 

formalismo didático. Na sala de aula, notávamos, a todo instante, a existência anacrônica de 

conteúdos. Somado a isto a estigmatizada pecha histórica da Geografia Escolar, considerada, 

quase sempre, pelos alunos, e, por que não dizer, pela escola e pelos pais desses alunos, como 

uma disciplina menor, chata e decoreba. 

As coisas eram mais complicadas nos anos finais do Ensino Fundamental, 

principalmente pela apresentação de conteúdos poucos atrativos para os adolescentes, 

fazendo com que esse período de estudo fosse bastante trabalhoso.  

Na sétima e oitava séries, faz-se ainda habitual, por exemplo, o estudo do mundo 

dito subdesenvolvido de forma fragmentária. Temas desse assunto, potencialmente 

instigantes, são abordados de forma estanque, marcados pelo equívoco de se rotular o 
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regional de geral, engano que, há pelo menos cem anos, foi esclarecido em nível 

acadêmico. Geralmente o estudo começa pela divisão do mundo em dois blocos, para, em 

seguida, adentrar nas “pseudo-especificidades” dos países. Confunde-se a contemplação 

ampla do objeto de estudo, a Terra ou um conjunto de países, com profundidade de análise, 

o que termina fortalecendo estereótipos. 

Essa sistematização nos forçava a incrementar as aulas, visando evitar a 

dependência dos livros didáticos. Nesse sentido, era comum prepararmos as aulas contando 

com o apoio de recursos audiovisuais, como vídeo, retroprojetor, datashow 

(posteriormente), intentando tornar as aulas mais envolventes aos alunos. Além disso, 

fazíamos leituras de textos acadêmicos que nos pudessem fundamentar e atualizar com 

relação às temáticas estudadas nas séries finais do Ensino Fundamental, procurando 

transformá-los didaticamente – tarefa nada fácil. Evitávamos, desta forma, a limitação às 

leituras de livros didáticos, inclusive como um meio de haver mais estímulo e motivação 

no trabalho docente. Nesse esforço de atualização, o estudo da região adquiria 

centralidade, por percebermos as limitações de sua abordagem no livro didático, com uma 

notória e premente necessidade de atualização. Tudo convergia para um esforço de 

reflexão – antes, durante e depois das aulas – no sentido de construirmos com os alunos 

uma proposta de estudo mais profícua e consistente, capaz propiciar melhoria no 

aprendizado das questões referentes à espacialidade. 

A primeira investida mais sistemática, voltada para a questão problematizada nesta 

tese, ocorreu quando da realização do curso de Mestrado em Educação na UFPI, embora 

naquele momento eu estivesse mais concentrado no problema da construção da noção de 

espaço com alunos da quinta série. Durante as sessões de leitura, na etapa de revisão da 

literatura sobre o ensino de Geografia, já podia observar a pouca atenção conferida ao que 

denominamos hoje de quarto ciclo.1 Recentemente, apurando melhor essas primeiras 

impressões, venho constatando que realmente há pouca concentração de estudos 

específicos para a sétima e oitava séries, não ocorrendo o mesmo quando se trata de todo o 

Ensino Fundamental.  

Sob este aspecto, reconhecemos como indiscutíveis as singularidades do aluno do 

quarto ciclo, expressamente no que se refere às seguintes questões: primeiro, maior 

capacidade de sistematização das relações entre sociedade e cultura, possuindo maior 

                                               
1 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no artigo 32, 1º parágrafo: “É facultado aos sistemas de 
ensino desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos”. No Brasil, a divisão das séries do Ensino Fundamental em 
ciclos é feita da seguinte forma: 1º ciclo (1ª e 2ª séries); 2º ciclo (3ª e 4ª séries); 3º ciclo (5ª e 6ª séries). 
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autonomia de pensamento; segundo, a busca incessante de afirmação de identidade no seio 

de uma sociedade complexa que, aos poucos, vai sendo desvelada; e, por último, o modo 

contestatório como se colocam diante dos problemas do mundo. Por conseguinte, ao 

término do Ensino Fundamental, essa questão assume especial importância, porque 

estamos diante de indivíduos com maior capacidade de operacionalização do pensamento, 

aptos a compreenderem assuntos com maior complexidade ensinados na escola. Assim, é 

importante investigar se os conteúdos ensinados nas aulas de Geografia colaboram 

efetivamente para que o aluno adquira noções ou compreenda os aspectos básicos das 

grandes questões geográficas do mundo atual (problemática ambiental, conflitos 

fronteiriços, migrações, disputas territoriais, desigualdades socioespaciais etc.). Com isso, 

quiçá possamos ultrapassar o “mundo encantado” das técnicas e das tecnologias 

produzidas no capitalismo, sobre o qual geralmente é feito mero elogio descritivo, 

avançando em direção à explicitação daquelas grandes questões que nem sempre são 

superficialmente evidentes. 

Esse despertar social do aluno nos faz defender uma forma de ensinar Geografia 

que possa vir a perscrutar as relações entre sociedade e cultura e as contradições internas 

que se materializam em diferentes espaços geográficos. Nisso, o papel do professor é 

sobremodo importante, principalmente porque pode oportunizar aos alunos uma 

compreensão mais sistemática do conhecimento geográfico. 

Por ser professor de Prática de Ensino de Geografia, tenho o interesse fortalecido com 

esta pesquisa, vislumbrando que a experiência adquirida no trabalho possa servir para 

fortalecer minha prática profissional, sobretudo porque estamos em um tempo de 

implementação de reformas na educação. A disciplina Prática de ensino está passando por 

mudanças substantivas em sua formatação, aumentando em 500 h a sua carga horária, o que 

significa que os conhecimentos dessa disciplina permearão toda a formação dos alunos, a 

partir do semestre inicial do curso de Graduação. Isso exigirá esforços dos professores e dos 

licenciandos, no sentido de enfrentarem tal situação, procurando conhecer melhor o cotidiano 

escolar. Portanto, acreditamos que o momento é propício para conhecer sistematicamente o 

ensino de Geografia na escola.  

Optamos por desenvolver a tese junto ao Núcleo Currículo e Ensino, por entendemos 

que o conhecimento que circula na escola está diretamente envolvido com a questão 

curricular. O currículo expressa a natureza das mudanças educacionais, muitas vezes de 

maneira dissimulada. Expressa também intencionalidades em relação ao modelo de homem 

que se quer formar para a sociedade. É um artefato cultural inserido na lógica das 



17

transformações que afetam a escola, sendo produtor de identidades. E a Geografia, sendo uma 

disciplina tradicional do currículo escolar, está profundamente implicada na produção dessas 

identidades.  

Deste modo, adquirimos convicção acerca da premência da investigação científica que 

realizamos, tendo em vista que esta poderá oferecer efetiva contribuição para a comunidade 

docente que trabalha com a Geografia na escola, especialmente aqueles que têm como palco 

de atuação os anos finais do Ensino Fundamental. 

Por sua vez, a tese tem como eixo norteador discutir a abordagem do conceito de 

região na prática docente em Geografia, nas séries finais do Ensino Fundamental. A pesquisa 

foi realizada em três escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de Teresina, durante o ano 

de 2005. Escolas estas situadas na zona Sul de Teresina, conforme podemos ver na Figura 1, a 

seguir. O texto está organizado em cinco partes, segundo mostra o diagrama a seguir: 

Figura 1 – Estrutura da Tese. 
Fonte: Elaboração do Autor.  

O capítulo 1 apresenta a “Introdução”, na qual discorremos sobre os caminhos 

trilhados na construção desta tese. O capítulo 2, intitulado “Questões preliminares e 

problematização”, discorre sobre o percurso da pesquisa, desde o delineamento do problema 

de investigação, os objetivos do trabalho, passando pelas referências teóricas até chegar aos 

procedimentos metodológicos empregados.  
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No capítulo 3, intitulado “Região e ensino na trajetória do pensamento geográfico”, 

buscando aproximação com o objeto de investigação, fizemos uma incursão teórica pela 

trajetória do pensamento geográfico, visando captar as concepções de região dominantes nos 

grandes paradigmas da Geografia e sua repercussão no ensino dessa matéria. A análise é 

permeada com a Teoria de Bourdieu, destacando-se principalmente a noção de campo para 

realçar a concorrência entre as diversas tendências do pensamento geográfico. Pretendemos, 

com isso, fazer jus a opção teórica proposta e anunciada no capítulo 2. O capítulo 3, sem 

pretender ser exaustivo, tem, portanto, a finalidade de situar o objeto da tese na discussão 

epistemológica da Geografia. 

O capítulo 4 traz elementos empíricos da pesquisa, resultantes da análise das 

entrevistas com os professores, o intitulamos de “Resgatando referentes do habitus

professoral”. Sua finalidade é apresentar os sujeitos da tese, desvelando elementos 

significativos de sua trajetória escolar e de suas preferências culturais, tomando também como 

base teórica o pensamento de Bourdieu, em especial o conceito de habitus, que, a partir daí, 

passa a ser estruturante nos argumentos da tese, sendo recorrente nos demais capítulos. 

Procurando traçar um perfil sumário dos sujeitos investigados, na parte final, elaboramos uma 

síntese das principais questões discutidas. 

Dos capítulos 5 ao 8, evidenciamos questões diretamente articuladas aos principais 

objetivos da pesquisa, adquirindo por isso centralidade na tese. O capítulo 5 intitulado “A 

região como saber escolar” trata das especifidades do saber escolar, das transformações pelas 

quais passa o conteúdo geográfico ao transitar do nível acadêmico para o nível escolar. Neste 

é evidenciado que os saberes profissionais dos professores caracterizam-se pelo caráter plural 

e heterogêneo, proveniente de várias fontes: universidade, currículo, livro didático, 

experiência etc. Chamamos a atenção para o saber experiencial do professor, geralmente, 

pouco considerado, nas análises tradicionais e instrumentais do ensino relacionando ao 

conceito de habitus proposto por Bourdieu. 

No capítulo 6, com base no texto das entrevistas, são descritas as principais noções de 

região e regionalização evocadas pelos professores; seus pontos de vista são analisados sob a 

perspectiva teórica de geógrafos contemporâneos que incluíram direta ou indiretamente a 

questão regional em seu foco de estudo. Da análise empreendida, constatamos a estreita 

relação desses pontos de vista com o conteúdo dos livros didáticos adotados, evidenciando, 

assim, a centralidade desse recurso como referência teórica para os professores. As principais 

noções categorizadas acerca da região foram: área com atributos comuns, idéia de hierarquia 

escalar e de blocos econômicos.  
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Podemos notar que os professores se mostraram mais confiantes em conceituar 

regionalização do que região; certamente por influência do livro didático, pelo fato de este 

artefato dar mais ênfase àquele conceito. As regionalizações são, por sua vez, tidas como 

classificações realizadas, segundo diferentes critérios, seguindo uma lógica zonal, contudo 

sem enfatizarem processos de contemporâneos adaptados à dinâmica socioespacial atual, 

baseados em uma lógica reticular, mais flexível e descontínua. As principais regionalizações 

identificadas no enfoque do professor foram: países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países 

de primeiro, segundo e terceiro mundos, e países do Norte e países do Sul. 

Ainda no capítulo 6, procuramos situar a região em duas proposituras oficiais de 

ensino: primeiro, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Geografia; e, segundo, na 

programação de Geografia da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). 

Nos PCNs, verificamos que, embora anunciada, a região não é discutida como um 

conceito-chave no corpo da obra, sendo privilegiados outros conceitos, tais como lugar, 

paisagem e território. Procuramos verificar, ainda, as principais recomendações 

metodológicas do documento e como têm sido aproveitados na prática pedagógica dos 

professores pesquisados. Por fim, apresentamos as principais críticas aos parâmetros feitos 

por especialistas no ensino de Geografia. 

Na proposta de Geografia da SEMEC, foi realizada uma análise do texto destinado ao 

Ensino Fundamental, no qual destacamos a incongruência entre o dito na justificativa do 

documento e a programação apresentada. Embora seja sugerido um enfoque na linha da 

Geografia Crítica, a configuração programática das últimas séries do Ensino Fundamental não 

supera o enfoque dualista entre os aspectos físicos e humanos, vistos de forma estanque. Isso 

se reproduzindo também nos estudos regionais ao compartimentarem as dimensões social, 

econômica e cultural. 

O capítulo 7, “A região nos livros didáticos adotados”, surgiu como uma necessidade 

diante da constatação no capítulo anterior de que a abordagem dos professores estava 

intrinsecamente articulada ao conteúdo do livro didático. Daí termos procedido à análise das 

coleções de livros didáticos adotados nas escolas pesquisadas. Embora o conteúdo dos livros 

nem sempre explicite a noção de região e regionalização foi possível, através da análise inferir 

e identificar indiretamente, em um enfoque disperso, as conceitualizações subjacentes. Esse 

estudo nos propiciou condições para elaborar um quadro configurativo, das principais noções 

de região e regionalização presentes nos livros por ordem de predominância. 

No capítulo 8, “Outros saberes no ensino e aprendizagem de Geografia”, focalizamos 

outros conteúdos incluídos no enfoque dos professores, expressos nos procedimentos e 



20

atitudes, tomando como base as observações sistemáticas de suas aulas. Visamos, assim, 

compor um quadro explicativo para exemplificar esses conteúdos, muitas vezes deixados de 

lado na análise do ensino, em virtude da primazia ocupada pela dimensão atitudinal, mas que 

têm considerável importância no trabalho pedagógico. Desta forma, procuramos ao longo do 

texto descrever várias situações de mobilização dos procedimentos (dos alunos) e atitudes 

(professores e alunos) incorporados à rotina de sala de aula, quase sempre vistos de forma 

integrada ao estudo conceitual. 

Compusemos o capítulo 9, intitulado “Métodos de Ensino e Procedimentos 

incorporados à prática professoral”, para que pudéssemos discorrer acerca das principais 

metodologias de ensino adotadas, nas aulas observadas e integradas aos conteúdos 

anteriormente comentados. Ao todo, elas foram classificadas em cinco modalidades, 

conforme o modelo proposto por Libâneo (1994): exposição oral, consulta ao livro didático, 

trabalho em grupo, elaboração conjunta e estudo independente. O texto apresenta essas 

metodologias principiando pelas mais freqüentes, das quais se destacaram as duas primeiras.  

Por fim, a Conclusão; e as Referências, que, por meio dos ensinamentos 

imprescindíveis dos autores estudados, constituíram a base essencial para a tessitura do 

presente estudo.  
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2 QUESTÕES PRELIMINARES E PROBLEMATIZAÇÃO 

2.1 O DELINEAMENTO DO PROBLEMA 

Ao longo da última década, as pesquisas feitas pelo Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP) apontam mudanças no Ensino Fundamental. Com base na realidade em 

estudo, pudemos evidenciar um aumento do número de crianças, na faixa etária de 7 a 14 

anos, que freqüentam essa etapa. Embora seja evidente o aumento, a distribuição da taxa de 

escolarização entre a primeira e a oitava séries do Ensino Fundamental variou 

significativamente, diminuindo em direção aos anos finais. Segundo o relatório do INEP 

(BRASIL, 2001), de cada 100 alunos matriculados na primeira série do Ensino Fundamental, 

59 conseguem terminar a oitava série. 

No Estado do Piauí, a situação das crianças matriculadas no Ensino Fundamental não 

difere da situação nacional, atingindo o percentual de 93,1%, em 2000 (BRASIL, 2001). Mas 

a variação entre os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental persiste. Isto pode ser 

inferido quando observamos as matrículas no Ensino Médio, que decresceram para ínfimos 

13%. Essa discrepância confirma a referida tendência para a variação. 

Outro dado revelador diz respeito à taxa de conclusão, que expressa o percentual de 

alunos que chegam a concluir determinada etapa da Educação Básica; mostra para o Piauí, em 

2001, no Ensino Fundamental, um valor de 43,3% (BRASIL, 2001), patamar razoavelmente 

inferior, por exemplo, ao Estado de São Paulo, que apresenta a maior taxa (52,3%). De 

qualquer modo, a taxa apresentada pelo Piauí caracteriza um valor que está aquém do que se 

espera para uma melhoria efetiva da escolarização. Quando comparada ao percentual do 

Ensino Médio, observamos uma grande discrepância. Neste, a taxa de conclusão em 2001 foi 

de 84,8%; tal fato mostra que os obstáculos existentes no Ensino Fundamental são maiores do 

que no Ensino Médio; em outras palavras, as chances de o aluno concluir os estudos no 

Ensino Médio são maiores do que no Ensino Fundamental. 

Verificando a taxa de distorção idade-série, os dados dão mostra de que o Piauí excede 

a taxa nacional. Neste Estado, nas turmas de sétima e oitava séries, de escolas públicas, os 

percentuais dessa distorção alcançaram, em 2001, respectivamente, 75,6% e 69,6% (BRASIL, 

2001), sendo que a idade mediana dos alunos para essas mesmas séries e escolas foi de 16 e 

17 anos. Para o Brasil, em 2001, a distorção idade-série para a sétima e oitava séries, em 

escolas públicas, foi de 49,7% e 50,2%, respectivamente, enquanto a idade mediana de 

conclusão (adequação idade-série) foi de 13 e 14 anos. 
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Não obstante esse quadro desfavorável, os dados do INEP (BRASIL, 2001) também 

evidenciam que vêm amainando a retenção e a evasão dos alunos nos anos finais do Ensino 

Fundamental. No Piauí, em 2000, a taxa de reprovação foi baixa, tanto para a sétima série 

(9,2%), quanto para a oitava série (6,5%). Números similares aos do Brasil, que no mesmo 

ano apresentaram, para as duas séries supracitadas, taxas de reprovação, respectivamente, de 

8,0% e 6,9%. Algo semelhante ocorreu com as taxas de evasão: no Piauí, 8,8%, para a sétima 

e para a oitava série; e no Brasil, 6,4%, para a sétima 10,1% para a oitava série. 

Em contraste, as taxas de aprovação subiram no Censo Escolar de 2000 (BRASIL, 

2001). No Piauí, alcançaram 77,0%, na sétima série, e 80,5% na oitava série. No Brasil, os 

valores encontrados foram similares, na sétima série, 76,5%, e na oitava série, 74,7%. Esse 

quadro favorável decorre, sobretudo, da criação do sistema de ciclos que adia a avaliação para 

a última série do ciclo, bem como das políticas voltadas para a retenção do aluno na escola, 

que se expressa nos programas de recuperação paralela e de aceleração. 

Analisando globalmente a questão, notamos que, do ponto de vista estrutural, as 

condições de escolaridade da maioria da população brasileira necessita melhorar, sobretudo 

porque, para a camada mais pobre da população, a educação escolar é a principal, aliás, a 

única via, para ter acesso ao conhecimento científico sistematizado. Segundo indicadores da 

Unesco, publicados em 2003, a taxa de repetência dos alunos brasileiros no quarto ciclo do 

Ensino Fundamental ainda é alta quando comparada com outros países, o que acaba tendo 

impacto no aumento da evasão e na diminuição da média de anos de estudo. Isto concorre, 

indubitavelmente, para o aumento do período que os estudantes ficam na escola (em média 

11,7 anos), tempo suficiente para a conclusão de todas as séries da Educação Básica. Dessa 

constatação, depreende-se que os problemas estruturais têm exercido influências negativas 

para a formação escolar dos adolescentes ao longo do quarto ciclo do Ensino Fundamental, 

fato que reduz, acentuadamente, as condições de realização de uma leitura sistemática da 

realidade por parte do aluno. 

Como podemos perceber, a conjuntura dos últimos anos indica a diminuição da 

repetência e da evasão, mesmo sendo discutíveis os mecanismos de avaliação utilizados para 

a promoção dos alunos de uma série para outra. Atualmente, projeta-se um cenário favorável 

de acesso à escola, impondo grandes desafios à melhoria do ensino. Enfrentá-los 

adequadamente exige esforços de várias ordens, que, tendo êxito, provavelmente possam vir a 

aperfeiçoar a estrutura do atual sistema escolar. 

Em síntese, podemos dizer que, contraditoriamente, emerge no bojo de um quadro 

educacional desfavorável uma conjuntura favorável à presença do aluno no Ensino 
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Fundamental. Isso, na verdade, reflete as influências de políticas macroeducacionais 

preocupadas com a retenção do aluno na escola, corolários das aceleradas transformações que 

vêm ocorrendo no mundo do trabalho capitalista. 

O levantamento das informações supracitadas colaborou significativamente para a 

questão que investigamos, porque situa o quarto ciclo do Ensino Fundamental no contexto da 

Educação Básica, constituindo referência indispensável para melhor aquilatar as propostas de 

estudo naquele nível. 

Consubstanciou a preferência por investigarmos o quarto ciclo do Ensino Fundamental 

uma pesquisa exploratória realizada com o duplo intuito de: averiguar as produções 

acadêmicas existentes sobre o tema; e de identificar os resultados do Sistema Nacional de 

Avaliação Básica (SAEB) de 1999, para o Piauí (BRASIL, 2000), tendo como referência o 

ensino de Geografia na oitava série (série atendida pelo exame), fase final do quarto ciclo. 

No tocante às publicações acadêmicas que tratam do ensino de Geografia, 

pesquisamos as seguintes fontes: no Banco de Teses e Dissertações da Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES); no anexo de um artigo de uma das 

principais especialistas em ensino de Geografia do Brasil (PONTUSCHKA, 1998); no 

Caderno de Resumos do 6º Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia (ocorrido 

em fevereiro de 2001); e em uma pesquisa de Mestrado, realizada sobre a prática pedagógica 

do professor de Geografia em escolas públicas de quinta a oitava séries em Teresina.  

No Banco de Teses e Dissertações da CAPES, pudemos ler os resumos de 60 

(sessenta) trabalhos; no artigo supracitado, examinamos uma lista de 53 (cinqüenta e três) 

trabalhos de Mestrado e Doutorado, a maioria coincidente com a relação da CAPES. No 

Caderno de Resumos do 6º Encontro Nacional de Prática de Ensino, foram vistos 93 (noventa 

e três) trabalhos. Embora não tenha sido um exame exaustivo, verificamos a ausência de 

estudos específicos relativos a sétima e oitava séries do Ensino Fundamental em tais 

publicações. Em todas essas fontes, os estudos que contemplam as séries do quarto ciclo 

apareceram junto com as séries do terceiro ciclo (quinta e sexta séries), compondo estudos 

panorâmicos.  

A pesquisa de Mestrado, realizada em escolas públicas estaduais de Teresina de quinta 

a oitava séries, abordou toda a segunda etapa do Ensino Fundamental, mas sem dar maior 

profundidade de análise a nenhum dos ciclos. Nesta Dissertação de Mestrado (Batista, 1997), 

foi analisada a prática pedagógica de dez (10) professores em quatro escolas públicas de 

Teresina, por meio de uma pesquisa qualitativa em forma de observação participante. 

Algumas conclusões dessa pesquisa são importantes para os limites deste trabalho. Primeiro, a 
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constatação de que a maioria dos professores não domina os fundamentos teórico-

metodológicos da Geografia, organizando o seu trabalho com base nas prescrições contidas no 

livro didático; segundo, o método mais difundido é a cópia do assunto, retirada do livro 

didático para o quadro, seguida da exposição oral; e terceiro, que o ensino de Geografia está 

voltado para a memorização de dados e conceitos. Além disso, essa pesquisa pontuou que o 

aluno é submetido a longos e cansativos exercícios de perguntas e respostas prontas, 

reproduzindo mecanicamente o ensinado.  

O estudo do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) pontuou sete 

variáveis; todas vinculadas às atividades didáticas do professor, correlativas aos termos desta 

proposta de pesquisa, a saber: (a) cópia da matéria no quadro; (b) exercícios do livro didático; 

(c) exposição oral da matéria; (d) trabalhos em grupo; (e) trabalhos com textos de jornais e 

revistas; (e) pesquisas realizadas pelos alunos; (f) trabalhos em grupo; (g) atividades fora da 

sala de aula. Avaliando os dados gerados com base nessas variáveis, pudemos verificar o 

largo predomínio das três primeiras (a, b e c) nas atividades de ensino do professor.  

As questões colocadas supramencionadas demonstram a necessidade de mudanças no 

processo de ensino-aprendizagem no quarto ciclo do Ensino Fundamental, em virtude de 

limitações que o método expositivo apresenta. 

Assim, pela delicada situação do aluno na fase final do Ensino Fundamental, conforme 

ficou manifesto, investigamos o que as escolas públicas vêm fazendo no sentido de refrear o 

fluxo evasivo de alunos e melhorar a qualidade do ensino. Daí o interesse em examinar o 

trabalho docente no processo ensino-aprendizagem de conteúdos sistematizados de Geografia 

em turmas de sétima e oitava séries em escolas públicas municipais do sistema escolar de 

Teresina. Com isso, buscamos compreender a escola como locus de confluência de saberes, 

tanto os científicos como aqueles advindos da vivência dos educandos, que, devidamente 

articulados, oportunizam uma compreensão mais profunda do mundo social, revelando seus 

problemas e contradições, propiciando àqueles ascenderem a uma verdadeira condição de 

cidadania. 

A fim de delimitar melhor a proposta de investigação, identificamos, no bojo dos 

saberes curriculares da disciplina Geografia, na sétima e oitava séries do Ensino Fundamental, 

um tema ou conceito amplo que fosse, ao mesmo tempo, de reconhecida importância no 

temário geográfico e de extensa repercussão nas propostas curriculares,2 como também nos 

                                               
2 Como exemplos de propostas curriculares, podem-se citar: os PCN´s  de Geografia (1996): a proposta 
curricular do Estado de São Paulo para o  ensino de  Geografia (1988) ; e  a proposta curricular da Prefeitura  
Municipal de Teresina.  
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programas dos manuais didáticos, visando, então, inquirir como tal tema é ensinado e 

estudado na prática pedagógica do professor de Geografia. A escolha incidiu sobre o conceito 

de região,3 por atender satisfatoriamente aos critérios de análise estabelecidos. Asseguram 

também esta opção as informações levantadas na literatura pertinente, na qual encontramos 

valiosos subsídios, especialmente na lista de conceitos-chaves de Geografia elaborada por 

alguns autores envolvidos com o ensino dessa matéria (CAPEL Y URTEAGA, 1986; 

SANTOS, 1988; CORRÊA, 1995; CAVALCANTI, 1998; GOMES, 2000; SPÓSITO, 2004).  

Convém enfatizar que região, por ser um conceito matizado, tem clara delimitação 

histórica. Como bem esclarece Haesbaert (2002, p. 135): 

Todo conceito geográfico deve possuir uma referência e/ou delimitação espacial 
clara; “região”, por exemplo, pode ser um conceito universal, recorte espacial 
independente da escala, dotado de certa coesão e coerência; uma “mesoescala” como 
aquela entre os níveis local e nacional, ou ainda, pode restringir-se a algumas 
parcelas dentro deste meso-espaço, aquelas em se manifestam determinados 
processos sociais - como é o caso dos regionalismos e das identidades regionais.  

Na discussão a respeito do conceito de região, Lencioni (2003, p.194-195) tenta dar 

um contorno atual ao conceito, ao afirmar que: 

[...] a escala regional, como escala intermediária de análise, como mediação entre o 
singular e o universal, pode permitir revelar a espacialidade particular dos processos 
sociais globais [...] Gostaríamos de afirmar [...] em primeiro lugar, o fato de a região 
ser sempre uma reflexão política de base territorial; em segundo, o fato de ela 
colocar em jogo um conjunto de interesses identificados com determinadas áreas; e, 
em terceiro, de colocar sempre em discussão os limites da autonomia frente a um 
poder central [...]. 

Com base nos argumentos até aqui apresentados, o desenvolvimento da pesquisa foi 

norteado pelo questionamento básico:  

Como é a abordagem do conceito de região na prática pedagógica do professor de 

Geografia de sétima e oitava séries do Ensino Fundamental em escolas públicas 

municipais de Teresina? 

Diante dessa problemática, suscitam-se outros questionamentos: 

- Quais são os enfoques dos professores de Geografia de sétima e oitava séries em 

relação ao conceito de região? 

- Que concepções de Geografia fundamentam o conceito de região enfocado pelo 

professor? 
                                               
3 Região é um conceito matizado segundo diferentes concepções de Geografia, gestadas ao longo da evolução do 
pensamento dessa ciência. Dessa forma, é delimitada historicamente (HAESBAERT, 2002, p. 135). 
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- Há relações entre a conceitualização do aluno e a do professor? 

- Quais são os procedimentos didático-pedagógicos adotados pelo professor de 

Geografia ao trabalhar o conceito de região em sala de aula? 

- Quais as habilidades e atitudes manifestas por professores e alunos ao estudarem o 

conceito de região em sala de aula? 

Considera-se que a proposta de pesquisa que vem sendo discutida pode aproximar-se 

da realidade específica do ensino de Geografia na sétima e oitava séries do Ensino 

Fundamental na escola piauiense, tornando-se fonte básica de consulta ou apoio para os 

professores da Educação Básica, ao trabalharem os saberes curriculares dessa matéria em 

nível regional e nacional. Por outro lado, intenta-se também propiciar subsídios para os 

professores de Prática de Ensino de Geografia que enfrentam constantemente as dificuldades 

de articulação teoria-prática nos cursos de formação inicial e continuada. 

Esse processo de aproximação do objeto de pesquisa culminou com a formulação dos 

seguintes objetivos: 

- GERAL: Discutir a abordagem do conceito de região na prática pedagógica do 

professor de Geografia nas séries finais do Ensino Fundamental em escolas públicas 

municipais de Teresina. 

- ESPECÍFICOS: 

- Discernir os enfoques do professor de Geografia concernentes ao conceito de região. 

- Discutir as concepções de Geografia que fundamentam o conceito de região

enfocado pelo professor. 

- Comparar as conceitualizações de região apresentadas por professores e alunos. 

- Discutir as habilidades e atitudes manifestas por professores e alunos no estudo do 

conceito de região. 

- Classificar as conceitualizações de região expressas por professores da sétima e 

oitava séries do Ensino Fundamental. 

- Distinguir os procedimentos de cunho didático-pedagógicos utilizados pelo professor 

de Geografia de sétima e oitava séries do Ensino Fundamental ao estudar o conceito de 

região em sala de aula. 
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2.2 AS REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

Para delinear com propriedade o objeto da pesquisa consideramos, de início, explicitar 

alguns termos já incorporados ao processo de investigação, de fundamental importância na 

sistematização do trabalho, tendo por base o procedimento adotado por Minayo (1994), 

Japiassu e Marcondes (1993), quando fazem a devida distinção entre teoria, categoria e 

conceitos.  

Desse modo, uma teoria pressupõe um conjunto de pressupostos e axiomas que 

conduzem a uma interpretação da realidade, constituída de elementos racionais, logicamente 

articulados, possuindo método determinado. A teoria tende a apresentar coerência interna, o 

que possibilita a compreensão adequada das categorias e conceitos que a constituem. Minayo 

(1994, p.92) esclarece que a “dialética entre teoria e realidade empírica se expressa no fato de 

que a realidade informa à teoria que por sua vez a antecede, permite percebê-la, formulá-la, 

dar conta dela, fazendo-a distinta, num processo sem fim de distanciamento e aproximação”.  

Por sua vez, conceitos são modos de ordenar a realidade (fatos, objetos e eventos), são 

processados mentalmente, constituindo classes características. Embora independentes, tendem 

a se estruturar hierarquicamente, relacionando as experiências novas às já existentes. 

Expressam-se simbolicamente, principalmente através da linguagem. Do ponto de vista 

lógico, como demonstram Japiassu e Marcondes (1993, p.53), têm extensão, pois representam 

“o conjunto dos elementos particulares dos seres aos quais se estende esse conceito”, e 

compreensão, pois apresentam “o conjunto dos caracteres que constituem a sua definição”.  

São ainda condicionados socialmente e possuem especificidade histórica. Minayo 

(1994, p.92) salienta que “toda construção teórica é um sistema cujas vigas mestras estão 

representadas pelos conceitos. Os conceitos são unidades de significação que definem a forma 

e o conteúdo de uma teoria”. 

O termo categoria é o mais controverso, sendo complexa a sua abordagem no interior 

da filosofia e da ciência.  

Contudo, para atender ao escopo deste trabalho, adotamos a concepção enunciada por 

Minayo ao propor duas acepções para o termo categoria: categoria analítica e categoria 

empírica. Portanto, para a citada autora: 

[...] as categorias analíticas ‘são aquelas que retêm historicamente as relações sociais 
fundamentais e podem ser consideradas balizas para o conhecimento do objeto nos 
seus aspectos gerais. Elas mesmas comportam vários graus de abstração, 
generalização e aproximação’. As categorias empíricas, por sua vez ‘são aquelas 
construídas com finalidade operacional, visando ao trabalho de campo (a fase 
empírica) ou a partir do trabalho de campo. Elas têm a propriedade de conseguir 
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apreender as determinações e as especificidades que se expressam na realidade 
empírica’ [...] (MINAYO, p. 94). 

A ciência da presença de relações sincrônicas da prática escolar com a exterioridade 

torna necessária a busca de categorias filosóficas de maior abrangência, que funcionem como 

pano de fundo do trabalho; quais sejam: totalidade, historicidade e causalidade. Já no que diz 

respeito, propriamente, ao processo de análise dos dados da pesquisa, identificamos as 

seguintes categorias: prática educativa, saberes, saber curricular, região, modelos de ação 

docente, habitus, construção de conceitos e tipos de conceitos. Quanto ao referencial teórico 

que serviu de apoio para apreensão dessas categorias, destacamos: a teoria praxiológica de 

Bourdieu (1987; 1996; 1989; 1998; 1999); autores-geógrafos que discorrem sobre o ensino de 

Geografia e, particularmente, sobre o conceito de região: Gomes (2000), Haesbaert (1999; 

2002; 2004), Santos (1978; 1985; 1997; 2002), Lacoste (1988; 1989), Lencioni (2003), Corrêa 

(1987; 2001) Silva (1999; 2003), dentre outros; e, por fim, a abordagem teórica sobre a 

formação de professores e saberes docentes, destacando-se Tardiff (2002), Tardif e Lessard 

(2005), Therrien (1994; 2000). 

Saliente-se que, embora se pretenda atentar diretamente para as experiências 

educativas na escola, importa reconhecer que as práticas que nela ocorrem são 

contextualizadas, sujeitas a interferências externas. São regulações emanadas formalmente 

dos poderes local e nacional, percebidas nas ações dos órgãos governamentais, que procuram 

pôr em prática as prescrições legais contidas nas políticas oficiais para o setor educacional. E, 

ainda, relações com o mundo objetivo, social, econômico e político que permeiam a cultura 

vivenciada dos sujeitos que estão na escola.  

Nessa perspectiva, podemos ver que o campo curricular expressa a intervenção do 

Estado no ensino, nele estando envolvidas questões concernentes a saber, identidade e poder, 

influenciando a formação dos sujeitos que constituem o corpo escolar. O conhecimento 

presente no currículo não se inscreve por acaso, há interesses subjacentes constituídos de 

motivações político-econômicas que se manifestam em diferenciadas instâncias de poder, não 

restritas a um poder central monolítico. 

Portanto, o conhecimento incorporado no currículo oficial geralmente evidencia a 

supremacia dos conhecimentos e valores dos grupos de maior prestígio social em detrimento 

daqueles grupos de menor representatividade. Tenciona-se, assim, formar um determinado 

tipo de homem e de sociedade, com modelos de conduta atinentes aos interesses hegemônicos 

vigentes. Entretanto, reconhecemos que não ocorre um rebatimento direto do currículo formal 

na prática escolar sem que ocorram mediações, interferências, tornando a compreensão desse 
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processo matizada, conflitiva e complexa, pois a situação concreta dos sujeitos que fazem a 

escola tende sempre a ser cambiante, apresentando especificidades e vicissitudes, impondo 

viés às supradeterminações.  

Conforme evidenciado no corpo deste trabalho, os estudos a respeito do ensino de 

Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental são marcadamente panorâmicos, situação 

distinta, por exemplo, do que ocorre na quinta e sexta séries dessa etapa, em que as 

publicações apresentam-se em maior quantidade. 

2.2.1 A contribuição da teoria sobre os saberes docentes 

Para melhor compreensão sobre os anos finais do Ensino Fundamental, decidimos 

conhecer como os professores vêm desenvolvendo a sua prática profissional, investigando os 

conhecimentos que freqüentemente mobilizam nessa prática. Pautando-nos na literatura atual 

sobre a prática educativa, tomamos como contribuição os resultados de estudos sobre os 

saberes usualmente empregados pelos professores em seu contexto de atuação, sendo 

oportunos os trabalhos de autores como Pimenta (2002), Tardif (2002), Therrien (1994; 

2000), dentre outros. Para estes autores, os saberes envolvem conhecimentos, competências, 

habilidades/aptidões e atitudes, mas que não se reduzem apenas aos conhecimentos obtidos 

nas instituições de formação inicial e continuada. 

Na verdade, os saberes são caracterizados por sua complexidade, à medida que 

provêm de diversas fontes, sendo por isso compósitos e plurais. São também temporais 

porque construídos no decorrer da vivência pessoal e profissional do professor, desenvolvida 

em um contexto de trabalho situado. Embora integrados no trabalho docente, para fins de 

simplificação analítica, podem ser classificados da seguinte forma: a) saberes da cultura 

escolar: saberes curriculares, disciplinares e pedagógicos; b) saberes da cultura da experiência 

vivida, expressos no saberes experienciais ou práticos.  

Os saberes escolares compõem os saberes apreendidos nas instituições de formação 

inicial e continuada, como Universidades, Faculdades de Educação e Institutos Superiores de 

Educação voltados para a capacitação dos professores para atuarem na Educação Básica, tanto 

em disciplinas pedagógicas, quanto em disciplinas de formação específica, a exemplo das 

diversas licenciaturas. Tais saberes influenciam as escolhas teórico-metodológicas e 

ideológicas dos docentes no decorrer de sua prática educacional. 

Os saberes da experiência vivenciada compreendem os saberes adquiridos pelos 

professores no exercício de sua prática profissional, e mesmo saberes provenientes do período 
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de pré-profissionalização (família e formação escolar anterior). A validade de tais saberes 

advem de sua rotinização, sendo incorporados como habitus, de saber-fazer e saber-ser. Estes 

saberes têm um perfil prático, sincrético e pouco formalizado, tendo em vista que são 

adquiridos na ação, constituindo a cultura docente; além do mais, constroem-se em situações 

urgentes e contingentes bem como em interação com outros atores que fazem parte da escola. 

Os saberes experienciais “surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual 

os professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relação 

com sua própria prática” (THERRIEN, 1994, p.54). Logo, na condição de transmissores de 

saber, os professores, em sua prática, filtram outros saberes de acordo com os desafios que 

aparecem, retraduzindo-os constantemente na medida de suas necessidades. Em interação 

com os colegas de profissão, programas, normas, prescrições, aos poucos o docente vai dando 

forma ao estilo próprio de ensinar. Obviamente, a experiência profissional conta muito, 

repercutindo-se no modo de comunicação com os alunos, nos macetes característicos criados, 

nas atitudes adotadas em determinadas situações, nos recursos didáticos freqüentemente 

empregados, bem como no realce dado aos conteúdos que mais dominam (TARDIF, 2002). 

Desse corpo de saberes constitutivos do trabalho docente, este estudo dará ênfase à 

dimensão curricular da disciplina geografia, especificamente o conhecimento conceitual sobre 

região, devido a importância deste conceito nas séries finais do Ensino Fundamental, todavia, 

sem deixar de reconhecer as influências das demais modalidades de saberes que entram em 

cena na prática educativa do professor de geografia. Em concordância com Tardif (2002, 

p.38), os saberes curriculares: 

Correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a 
instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 
selecionados como modelos de cultura erudita e de formação para a cultura erudita. 
Apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, 
conteúdos, métodos) que os professores devem aprender e aplicar. 

Compreendemos a prática educativa escolar como uma prática vivida no dia-a-dia da 

sala de aula, que se expressa na interação entre sujeitos; caracterizada, segundo Tardif (2002), 

como trabalho de humano para humano, que mobiliza no contexto ecológico da sala de aula 

os diversos saberes profissionais, bem como os distintos modelos de ação docente – as 

representações que os professores têm a respeito de sua prática e que os orienta em suas 

escolhas e atitudes.3 A necessária simultaneidade desses tipos de ação implica na 

                                               
3 Tardif (2002) argumenta que na cultura ocidental três concepções de prática educativa destacaram-se ao longo 
da história: o trabalho docente entendido como arte ou atividade do artesão; o trabalho docente entendido como 
técnica; o trabalho docente concebido como trabalho de interação. Os dois primeiros concebidos na relação 
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complexificação do trabalho do professor, sendo mobilizadas diferentes racionalidades. 

Nóvoa (1992) comenta que isso ocorre porque os problemas que afetam os professores vão 

além da racionalidade instrumental, já que manifestam complexidade, incerteza, singularidade 

e conflito de valores, exigindo deles uma práxis reflexiva. 

Esse conjunto de saberes manifestos nas diversas ações desenvolvidas pelo professor 

(ensinar, orientar tarefas, preparar materiais, organizar espaços etc.) configura o que podemos 

chamar de trabalho docente, visto que tais atividades demarcam o que é de mais específico do 

trabalho do professor. 

Segundo Therrien (1994), no trabalho docente, estão presentes componentes 

intelectuais, práticos, interativos e éticos, dando-lhe um caráter complexo. Isso significa que a 

atividade docente se exerce em um contexto determinado, em um clima de intersubjetividade 

e intercomunicabilidade de conceitos e representações. O trabalho docente tem ainda um 

caráter prático, porque concorre para educar para o aprendizado de uma cultura em um 

determinado contexto, mas isso não significa que ele não possa carregar uma dimensão 

crítica, capacitando os agentes a intervir na realidade. Ora, isso confere ao trabalho docente, 

segundo o autor, a característica de uma práxis situada e criativa feita e refeita por professores 

e alunos em um processo relacional. 

2.2.2 A contribuição do estruturalismo genético de Bourdieu 

O currículo prescrito pela escola, seja ele formal seja oculto, incide de forma marcante 

na formação do aluno; a maneira como percebe os fenômenos que o cercam é influenciada 

pela formação escolar que vivencia. Na escola, o aluno tende a interiorizar conhecimentos de 

diversas matérias que acabarão servindo de guia nas diversas percepções e ações que tem do 

mundo. Assim, é pertinente perscrutar a natureza dos saberes que a escola veicula, procurando 

os fatores determinantes das escolhas dos conteúdos que permeiam o currículo, posto que se 

entende que há uma intencionalidade presidindo essas escolhas, envolvendo fatores de ordem 

diversa (políticos, culturais, ideológicos etc.). 

Por transitar pelo campo curricular, procuramos aproveitar contribuições teóricas que 

possibilitassem entender melhor a configuração dos currículos, bem como daquilo que 

fundamenta sua elaboração e difusão no campo educacional. 

                                                                                                                                                  
sujeito-objeto, seguindo uma lógica predominante na modernidade, e o último dando ênfase a relação sujeito-
sujeito. 
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Dentre os autores que fornecem um quadro analítico e explicativo dos processos 

culturais, tem-se em Bourdieu (1989; 1992; 1996; 1999) uma notável contribuição, sobretudo 

pela amplitude alcançada por suas idéias e categorias de análise social. 

O conceito de habitus desenvolvido por Bourdieu (1989) é de grande relevância para 

os propósitos do trabalho em tela, sendo possível relacioná-lo à questão do currículo no 

Ensino Fundamental, certamente sem abstrair o seu caráter relacional com os outros conceitos 

que fazem parte de sua teoria, como campo, dominação, arbitrário cultural, poder simbólico 

e violência simbólica. 

Na formulação bourdieusiana, o conceito de habitus foi forjado no interior da 

problemática sociológica, gerada em torno da questão da superação do dualismo entre 

objetividade e subjetividade, inserida, por sua vez, no projeto maior do autor de buscar 

desvendar, como assegura Bonnewitz (2003, p.18), “os mecanismos de dominação e a lógica 

das práticas dos agentes sociais em um espaço social inigualitário e conflituoso”. Nesse 

projeto original, Bourdieu levou em consideração as obras dos pioneiros da sociologia (Marx, 

Durkheim e Weber), da fenomenologia (Husserl, principalmente) e o estruturalismo (de 

Saussure e Levi Strauss), demarcando seus limites e contribuições.  

[...] Bourdieu considera o problema dos métodos epistemológicos como uma 
discussão que oscila entre dois tipos de conhecimentos antagônicos: o objetivismo e 
a fenomenologia. Enquanto a perspectiva fenomenológica parte da experiência 
primeira do indivíduo, o objetivismo constrói as relações objetivas que estruturam as 
práticas individuais. A antiga polêmica entre subjetivismo e objetivismo emerge, 
portanto, como ponto central para a reflexão de Bourdieu; para resolvê-la [...] 
pretende articular dialeticamente o ator social e a estrutura social [...] (ORTIZ, 
1994b, p. 8). 

Segundo Bourdieu (1996; 1999b), o habitus constitui predisposições adquiridas pelo 

sujeito que orientam suas ações. Ao construir esse conceito, Bourdieu procura realçar o seu 

caráter de mediação. O habitus não seria uma construção apenas subjetiva, tampouco um 

mero reflexo da ação do mundo objetivo. A sua existência ocorre em uma dimensão dialética, 

relacional, entre exterioridade e interioridade.  

Dado esse caráter, podemos dizer que as instituições sociais, como parte do mundo 

objetivo, influem decisivamente na formação do habitus dos agentes sociais. Dentre essas 

instituições, a escola exerce um papel de destaque, que se reflete mais especificamente na 

configuração das disciplinas que compõem o currículo, dentre elas a Geografia. 

No final do Ensino Fundamental, a educação geográfica assume algumas 

peculiaridades interessantes. O que é ensinado e como é ensinado têm repercussões marcantes 

na concepção de mundo elaborada pelo aluno, sobretudo pela etapa de desenvolvimento 
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mental em que ele se encontra, possibilitando-lhe uma maior capacidade de formalização do 

pensamento. Nessa etapa, procura-se ir ao encontro das características cognitivas do aluno 

adolescente, do seu interesse pelo desconhecido, por aquilo que se encontra além da realidade 

empírico-concreta. É uma fase do desenvolvimento humano de desabrochamento para o 

mundo, fundada em uma maior racionalidade e abstração, podendo ter como conseqüência 

maior compreensão e sensibilidade em relação às problemáticas vivenciadas por outros povos, 

além da maior mobilidade do pensamento para estabelecer comparações e inferências. Desse 

modo, denota-se uma variação escalar no tratamento dos fenômenos regionais, sendo 

contempladas áreas maiores e distantes da realidade do aluno. Tradicionalmente, nessas séries 

são estudados outros continentes, com um enfoque que propõe ir além do território nacional, 

explorando e descrevendo a realidade de outros países, abordando aspectos físicos, 

econômicos, políticos e sociais. 

Entretanto, indagamos sobre a natureza do conteúdo geográfico ensinado na escola, se 

este se apresenta significativo para o aluno, se realmente lhe oportuniza as condições para a 

compreensão consistente de outras áreas, se opera neles um habitus que o favoreça na 

compreensão de fenômenos distantes de sua realidade concreta; ou, ainda, se mostra a região 

como um dado inquestionável, um recorte pronto. 

Desse modo, consideramos importante a aproximação do habitus forjado no trabalho 

pedagógico do professor, investigando se a sua prática capacita o olhar do aluno para além do 

factual, do desconexo, aperfeiçoando o pensamento relacional entre o próximo e o distante, 

obstando visões etnocêntricas, xenófobas, estereotipadas e preconceituosas. Se o professor 

procura opções alternativas que subvertam a naturalização dessas visões na prática educativa 

escolar. Enfim, se ele investiga e contesta as relações de poder e dominação que tais visões 

legitimem, oportunizando ao aluno situações reestruturantes do habitus. 

Bourdieu (1992) adverte que a reprodução da cultura se dá em última instância, 

através da manutenção do poder que se manifesta por intermédio de uma violência simbólica; 

esta entendida como uma força oculta que atua no imaginário dos sujeitos, suavemente 

imposta pelos dominantes de bens materiais e simbólicos de um determinado espaço social 

sobre aqueles situados em posições inferiores na distribuição do poder. 

A reflexão de Bourdieu (1992) sobre o habitus esclarece que a educação escolar está 

inextricavelmente vinculada ao contexto cultural, e, por isso, comprometida com a 

transmissão de um arbitrário cultural por intermédio da violência simbólica. Tal transmissão 

manifesta-se por meio da comunicação realizada na ação pedagógica, constituindo-se em um 

ato de violência simbólica da parte dos grupos com maior poder no espaço social. 
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Essa interpretação fornece elementos cruciais para entender o jogo do poder na escola, 

possibilitando a tomada de consciência dos agentes nela inseridos, dando-lhes subsídios para 

o exercício de uma prática contrária aos ditames das visões homogeneizantes. Dito de outro 

modo, o arbitrário cultural não se reproduz sobre uma estrutura escolar passiva, pois existem 

mecanismos de resistência que nela se desenvolvem. Daí a possibilidade de se questionar ou 

mesmo substituir o tratamento dado ao conhecimento convencionalmente veiculado, 

questionando as condições de reprodução. Neste sentido, Santos (2005, p. 311) destaca que 

“[...] há no habitus uma série de elos ligando o determinante ao determinado que possibilita a 

intermediação entre o estruturante e o estruturado [...]”. Assim, o habitus não seria o mero 

reflexo da estrutura, podendo atuar não só como um sistema de adaptação cultural, mas como 

um sistema de disposições em que é imanente a inventividade e a mudança. 

No que concerne ao ensino de Geografia e à abordagem do conceito de região, foco 

dessa análise, pode-se notar que a prática do currículo escolar influi no habitus adquirido pelo 

aluno, mantendo maior ou menor relação com os fatos estudados. 

A literatura sobre o ensino de Geografia registra muitas situações em que se pode 

entrever um habitus adquirido pelo aluno eivado de idéias equivocadas, distorcidas e 

ideologizadas sobre as regiões do mundo. De fato, isso tem importância meridiana no final do 

Ensino Fundamental; pois, como foi dito nessa fase, o aluno apresenta maior capacidade de 

operacionalização do pensamento, com condições de compreender conhecimentos de maior 

complexidade. Portanto, é importante averiguar se os conteúdos ensinados nas aulas de 

Geografia colaboram efetivamente para que o aluno conheça os principais aspectos das 

grandes questões do mundo atual.  

Desde as primeiras alusões ao tema região, tende-se a reduzir o seu aprendizado a uma 

noção técnica, que consiste, geralmente, em localizar espaços, como Províncias, Estados, 

Países etc. Não se questionam outros significados possíveis que o conceito de região possa 

ter. É comum nas primeiras aulas com mapas, o aluno acostumar-se a ver o recorte regional 

político-administrativo, inculcando precocemente esse modelo de divisão. O professor, sem se 

dar conta disso, procura levar para a sala de aula “mapas de adultos”, confeccionados em 

pequena escala, com as devidas divisões territoriais oficiais, visto que é de costume as escolas 

possuírem mapas murais, normalmente coloridos, o que facilita ainda mais a evocação das 

imagens. Ainda mais, os mapas com as características aludidas difundem-se pelo material 

escolar dos alunos: livros didáticos, cadernos de mapas, Atlas etc., e permeiam sua rotina 

diária nos programas televisivos, jornais, revistas e internet. Nesse jogo simbólico, o 

indivíduo envolve-se inevitavelmente, pelo fato de impor-se a eles, implicitamente, uma 
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forma particular de ver o mundo, na qual o recorte regional administrativo é de longe o 

predominante. Produzem-se “efeitos de realidade”, que fazem com que os alunos assimilem o 

conteúdo simbólico como natural. 

Diante do exposto, consideramos pertinente procurar conhecer o habitus do professor 

de Geografia, historicizando-o e delimitando suas principais características expressas em suas 

manifestações disposicionais na escola, tencionando, assim, dar uma contribuição efetiva para 

o debate atual acerca do ensino de Geografia na Educação Básica. 

2.2.3 A contribuição das pesquisas sobre o ensino de Geografia 

Não obstante se considerem as especificidades das séries escolares a serem estudadas, 

não se pode prescindir das contribuições teóricas de pesquisas voltadas para o ensino de 

Geografia na segunda parte do Ensino Fundamental como um todo; isto é, da quinta a oitava 

séries, posto que evidenciam regularidades importantes das práticas escolares dos professores, 

sendo referências valiosas para novos trabalhos. 

Atualmente, um número considerável de trabalhos analisa a problemática do ensino de 

Geografia, contemplando ora a contextura política, econômica e social sobre a escola, ora 

apontando dificuldades de cunho pedagógico. Geralmente, são descritas as características de 

proposituras teórico-metodológicas anacrônicas, o agravamento das condições materiais das 

escolas, os baixos salários e elevadíssima carga horária dos professores. 

Segundo Moraes (1994), parece que, com o passar dos anos, a Geografia como 

disciplina da Educação Básica passou por um processo de autonomização, sendo restrito a 

afluência de novos conhecimentos gestados nos círculos acadêmicos. Notamos, ainda nos dias 

atuais, nos currículos de Geografia, a presença de versões conteudísticas elaboradas à época 

da Geografia Moderna, a qual designa de Geografia Tradicional. Moraes enfatiza também 

dificuldades advindas do processo de formação dos professores de Geografia, tendo em vista 

a posição secundária das disciplinas de caráter pedagógico no currículo, contribuindo para 

desvalorizar a função social do educador. A isso se reúnem o refinamento dos métodos e 

técnicas e a linguagem sofisticada, característicos da Geografia acadêmica, dificultando o 

diálogo com a Geografia Escolar. 

Deduzimos, em função disso, a coexistência de duas formas de se fazer geografia, uma 

produzida nas universidades, denominada Geografia Acadêmica, e outra ensinada nas escolas, 

a Geografia dos professores; diga-se, com notória defasagem da transferência de 

conhecimento de um nível para o outro. Essa situação tende a manifestar a tendência de os 
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professores da Educação Básica não atualizarem os conteúdos que ensinam, buscando 

informações nos guias curriculares oficiais, livros didáticos, ou, então, desenvolvendo 

dispositivos de ação conforme as contingências da prática. 

A análise histórica do papel desempenhado pela Geografia na escola nos permite 

constatar que essa disciplina possui fraca relação com a vida social, mesmo que, no discurso, 

afirme estudar o concreto. As razões desse paradoxo podem ser motivadas, segundo Brabant 

(1994), pelas seguintes razões: o destaque conferido à Geografia Física, ao enciclopedismo e à 

despolitização do discurso.  

Ao enfatizar a descrição dos aspectos físicos do Planeta, em detrimento da explicação 

dos fenômenos, não se raciocina sobre o espaço, mas se faz dele uma espécie de inventário. 

De preferência sobre uma área demarcada, opção que tem origem na Geografia dos militares, 

em que uma das predileções precípuas é a defesa do espaço nacional; daí inventariá-lo, 

conhecendo-o em detalhes.   

Na concepção de Callai (1998) e de Carvalho (1998), a visão físico-descritiva 

impregnou ao longo do tempo a forma de pensar da maior parte dos professores de Geografia 

nas escolas brasileiras, fato que se refletiu na fragmentação artificial entre o quadro físico, 

humano e econômico, que ainda permanece na prática pedagógica de muitos professores, bem 

como na forma de organização dos conteúdos de muitos livros didáticos. Tais autores 

complementam que a ênfase dada ao aspecto físico-descritivo tem informado uma Geografia 

guiada por uma concepção metafísica do mundo, na qual as coisas e os conceitos são objetos 

isolados, fixos, rígidos, perenes, focalizadas em seqüência e simpáticas de antíteses. 

Brabant (1994) mostra que o enciclopedismo aumenta o nível de abstração do discurso 

geográfico ao conceder um peso significativo às nomenclaturas, ligadas principalmente aos 

aspectos físicos – clima, relevo, hidrografia, vegetação e solo – que, com o tempo, adquiriram 

vida própria, notoriamente desconectados do concreto. Foi por meio da lógica do 

enciclopedismo que os militares intensificaram o arrolamento de informações do espaço para 

se servirem no futuro. Diante disso, a prioridade nas escolas tem sido a transmissão de um 

grande número de informações aos alunos, dando abstração crescente ao discurso geográfico, 

forçando os alunos ao uso excessivo da memória. 

A despolitização, por sua vez, tem origem no nacionalismo e patriotismo exacerbado, 

vigente, como se viu, no século XIX, especialmente na Alemanha e na França, onde ocorreu a 

aproximação entre a Geografia Moderna e o sistema escolar, sendo delegado àquela ciência a 

incumbência de enaltecer o Estado-Nação. Com efeito, o discurso geográfico veiculado em 

vários setores da sociedade guarda uma forte carga ideológica, principalmente o discurso 
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geográfico escolar, acentuadamente pautado na ideologia do nacionalismo patriótico, 

adquirindo destaque o estudo do país com fronteiras bem demarcadas sob critérios físicos, 

estudados a partir de uma base cartográfica, permeando os textos didáticos.  

Constatamos, dessa maneira, que o ensino de Geografia carrega ainda um profundo 

tradicionalismo, estreitamente relacionado com as idéias vigentes no período de constituição 

da ciência geográfica. O enfoque tradicional obstaculizou o ensino que privilegia a análise do 

espaço como produto das relações entre a sociedade e a natureza; visto que realçou, 

sobremodo, a fragmentação dos aspectos físicos e humanos em detrimento de um enfoque 

relacional desse conteúdo (PEREIRA, 1989; BRABANT, 1994; VLACH, 1994; OLIVEIRA, 

1994; VESENTINI, 2003).   

Os princípios da tendência pedagógica tradicional sobre os quais tem repousado o 

modelo de ensino de Geografia, prevalecente nas escolas brasileiras, é de origem antiga, tendo 

se sustentado ao longo dos anos pela tradição escolar dessa matéria. Por mais que se 

verifiquem avanços no campo currículo, impressiona o arraigamento dessa abordagem na 

prática pedagógica do professor de Geografia. Mizukami (1986) e Libâneo (1994) sintetizam 

que, para a visão tradicional da educação, a ênfase está no cumprimento dos programas 

disciplinares, sendo o educando encarado como tábula rasa, enquanto a educação é vista como 

produto. O formalismo adquire grande expressão nas atividades de ensino-aprendizagem, 

assemelhando-se a uma cerimônia, revelando o distanciamento entre o professor e o aluno. 

Freire (1987) ao discorrer sobre essa abordagem a denomina de “educação bancária", 

porque nela o professor é quem sabe tudo e é o agente que deposita o conhecimento nos 

alunos sem consultá-los, contrapondo-se, assim, a faculdades ontogenéticas humanas, como o 

pensar e o agir. A crítica de Freire é contundente ao ensino tradicional por não atentar para a 

experiência vivencial dos sujeitos, repleta de saberes adquiridos na convivência com o 

mundo. 

Na educação "bancária" é enfraquecida a relação dialética entre o educador-educando, 

concentrando o saber sobre a autoridade indiscutível do professor que vê o seu discurso se 

esvaziar de importância ou significação para o educando. A permanência na escola do tipo de 

professor narrador, que se comporta como um monólogo em sala de aula, instaura a égide do 

silêncio, da assimilação passiva do conhecimento, tornando este cristalizado. Em suma, a 

palavra e o diálogo perdem todo o potencial transformador. 

Em diferentes âmbitos disciplinares, atos rotineiros em sala de aula exemplificam a 

“educação bancária”. Em uma aula de Geografia, ilustra Freire (1987), o aluno poderia 

estudar mecanicamente: “Pará, capital Belém, que o educando fixa, memoriza, repete, sem 
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perceber [...] [mas] o que verdadeiramente significa capital, na afirmação Pará, capital Belém. 

Belém para o Pará e Pará para o Brasil” (p.58). Mesmo não sendo de modo tão exacerbado, 

como nesse exemplo, o estilo narrador e demasiado descritivo do ensino tende a levar à 

excessiva abstração por parte do aluno que se vê forçado a ter que estudar uma série 

infindável de nomenclaturas, desprovidas de um sentido concreto. Por isso o estilo narrativo 

corrobora para aumentar a memorização dos assuntos pelo aluno, cabendo-lhe recitar 

mecanicamente o que foi decorado, destituindo-o de criatividade, de participação efetiva, e do 

exercício de sua razão prática, razão edificante que leva à ação. Nesse sentido, urge inaugurar 

uma relação profícua entre educador e educando, combatendo o ensino prescritivo imanente à 

tendência "bancária". É preciso vislumbrar condições fecundas de mudança. É recomendável 

rever conceitos, explorar os temas previstos no currículo escolar, revitalizar ou modificar 

abordagens. Como quer Freire, investir na dialogicidade, dando impulso à relação entre o 

mundo conhecido e o não-conhecido, tencionando transformar a sala de aula em um ambiente 

fértil e participativo. Ademais, Callai (2003, p.58) assevera que: 

A Geografia é uma ciência social. Ao ser estudada, tem de considerar o aluno e a 
sociedade em que vive. Não pode ser uma coisa alheia, distante, desligada da 
realidade. Não pode ser um amontoado de assuntos, ou lugares (partes do espaço), 
onde temas são soltos, sempre defasados ou de difícil (e muitas vezes inacessível) 
compreensão pelos alunos. Não pode ser feita apenas de descrições de lugares 
distantes ou de fragmentos do espaço. 

São notáveis a complexidade e diversificação de que se reveste a temática sobre o 

ensino de Geografia. Mas, para superar o estigma da Geografia Escolar, acusada de repassar 

um conhecimento inócuo, outras dimensões do processo pedagógico precisam ser 

consideradas, como, por exemplo, o caso dos métodos de ensino adotados. Kenski (1996), ao 

refletir sobre o ensino e os recursos didáticos, destaca que as escolas brasileiras, de maneira 

geral, restringem o uso de recursos ao livro didático a cadernos, lousa e giz. O professor 

apresenta oralmente o assunto; escreve no quadro alguns apontamentos; os alunos, com a 

atenção flutuante copiam o que está escrito; fazem leituras de textos e permanecem em 

silêncio a maior parte do tempo.  

Isso é problemático, quando se sabe que o cotidiano dos estudantes é invadido por 

linguagens e informações vindas de diversos meios de comunicação, como a televisão, o 

rádio, o computador etc. E que a escola tem sido pouco preparada no enfrentamento desses 

desafios. Emerge, pois, uma espécie de dicotomia: um aluno que provém de um mundo 

polifônico e policrômico – repleto de sons, cores e imagens – e um espaço escolar 

monofônico e monocromático, com isso o aluno acaba desenvolvendo certa aversão às formas 
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tradicionais de ensino. Por conseguinte, torna-se evidenciada uma situação anacrônica do 

ensino, ao compartimentar as dimensões técnica e metodológica, separando-as do conteúdo e 

de outros elementos componentes da prática pedagógica e educativa.  

Tratando diretamente do trabalho pedagógico com o conceito de região, Rua (1993) 

explica que mudanças metodológicas no ensino desse conceito devem tomar como eixo 

norteador do trabalho a relação teoria-prática, expressa no trinômio realidade-teoria-realidade. 

Segundo ele, o objetivo é capacitar o aluno a refletir criticamente sobre o espaço, procurando 

superar a forma tradicional de ensino da região pautada na exposição fragmentada dos 

diversos conjuntos regionais. 

Acrescente-se que a escolha de uma unidade de análise espacial, determinada sempre 

pelos mesmos parâmetros (físico e político-administrativo), não consegue dar conta da 

complexidade do real. Lacoste (1988) explica que no estudo geográfico existem diversos 

espaços de conceituação, que contemplam diferentes aspectos, sejam eles físicos, econômicos, 

sociais sejam políticos. Deste modo, A priorização do estudo da paisagem natural oculta 

fatores que são bem mais conhecidos com outros recortes espaciais, visto que a delimitação a 

priori do espaço de análise é seletiva, retirando do foco elementos importantes que deixam de 

ser contemplados.  

Por fim, alguns autores enfatizam que hoje em dia há uma crise que afeta o ensino de 

Geografia, advinda, na concepção de Soja (1993) e Thrift (1996), de uma crise na escola, na 

ciência, refletindo uma crise dos fundamentos da modernidade, que se expressa na amplidão 

alcançada pelo mass media, na assunção da imagem, arrefecendo a dicotomia 

real/representação e na unidade das categorias espaço e tempo, vistos agora de forma relativa. 

Não mais como antes, em que se cria na imutabilidade espacial, vivemos a era da 

proeminência do espaço. O avanço tecnológico realça a virtualidade e fundindo imagem e 

realidade, fazendo com que eventos espaciais ocorram em simultaneidade; esse mundo 

cambiante vem revolucionando o sistema de transportes, encurtando distâncias, justapondo 

espaços e instituindo redes espaciais. O mundo modifica sua paisagem com grande rapidez. 

“A trama contemporânea do mundo, conectado por redes, interligado em velocidade com 

aceleração impensada, há poucos anos, impôs um novo papel à Geografia” (SILVA, 2003, p. 

89). 

Nesse sentido, o caráter absoluto do espaço cartesiano é questionado, emergindo uma 

narrativa eivada de termos espaciais, como longe e perto; globalidade e localidade; 

homogeneização e fragmentação; integração e desintegração etc., significando, na concepção 

de Silva (2003, p.89), que “a leitura do mundo produzida pela geografia, no contexto do 
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domínio da técnica contemporânea [...] impôs uma revisão nos pressupostos teóricos dessa 

ciência”. Desse ponto de vista, o ensino de Geografia e, conseqüentemente, o estudo da 

temática regional deve buscar responder a essa demanda. Na era da simultaneidade, é preciso 

assumir outro status ontológico e gnosiológico no ensino de Geografia, a fim de dar conta da 

complexidade dos acontecimentos espaciais, mas sem se deixar levar pela sedução dos 

interesses do regime capitalista, que continua bem vivo e aninhado no jogo de relações tecidas 

na contemporaneidade, voltadas para a afirmação da lógica do consumo e para a busca 

incessante de manutenção e amplificação das relações características desse regime. 

2.3 A QUESTÃO METODOLÓGICA 

O delineamento proposto para o trabalho fez com que tivéssemos uma aproximação 

mais estreita com a realidade escolar. Para compreender o que se passava na atividade 

docente, na escola, nos valemos de uma metodologia que pôde viabilizar essa aproximação, 

mostrando o dia-a-dia do trabalho docente dentro e fora da sala de aula. Para isso se 

concretizar, nos fundamentamos em uma metodologia de cunho qualitativo, compreendendo 

que esta metodologia propiciaria as condições para entender a realidade com mais 

profundidade, evidenciando elementos substanciais do universo escolar. 

Conforme dito anteriormente, as pesquisas nacionais e regionais do tipo survey

contribuem para a análise dos problemas escolares em uma perspectiva ampla, sendo 

referências importantes para a abordagem macrossocial do problema educacional. Os 

trabalhos do INEP e do IBGE apontam nessa direção, principalmente através dos estudos do 

SAEB e do Censo Escolar. Todavia, para entender determinadas relações que se processam na 

escola, é preciso conhecê-la por dentro, procurando dar maior ênfase ao processo do que ao 

produto, aprofundando questões sinalizadas por indicadores numéricos. Nisto, a pesquisa 

qualitativa assume papel de destaque, pois não constitui somente em uma validação de teorias 

definidas a priori. A abordagem qualitativa surpreende o pesquisador habituado a focalizar o 

objeto de pesquisa a distância, reduzindo a realidade àquilo que é quantificado. Na pesquisa 

qualitativa, o conteúdo do objeto investigado é determinante. Em vista disso, “restringe-se a 

introdução, na sua teoria e nos seus dados, de relações incongruentes e interpretações falsas” 

(MINAYO, 1994, p. 29). 

Admitimos, neste trabalho, que, ao lado de um marco teórico de referência – baliza 

imprescindível na construção do objeto e na elaboração do contorno do problema de 

investigação –, posto pela tradição e por pesquisas realizadas sobre o tema, o trabalho de 
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campo propicia conhecimentos significativos que podem ser aproveitados para o 

aprimoramento teórico, em um permanente diálogo com o que já se encontra sistematizado na 

literatura. Disso decorre a necessidade premente de evitar a estruturação rígida dos 

instrumentos de pesquisa, a ponto de promover uma verdadeira adaptação da realidade 

empírica à teoria existente sobre o assunto de pesquisa. Temos ciência de que as próprias 

informações colhidas podem aperfeiçoar ou reorientar os rumos da investigação, corrigindo 

pressupostos e objetivos.  

Consideramos que a inserção do pesquisador no mundo dos sujeitos é crucial, tendo 

em vista a possibilidade de realizar um levantamento em detalhes de elementos que compõem 

sua prática, bem como de sua atuação cotidiana no trabalho didático, porque “há certos temas 

carregados de valores que só um participante do sistema social estudado pode compreendê-lo” 

(MINAYO, 1994, p.35), o que não significa deixar de lado que tudo isso é situado em uma 

base material correspondente “que vai mais além dos fenômenos percebidos pelos nossos 

sentidos”. 

Assinale-se que há elementos na literatura que servem como pressupostos importantes 

para a realização do trabalho, auxiliando o pesquisador na tomada de decisões.  

Assim, pesquisas realizadas sobre o assunto podem ser especialmente importantes por 

possibilitarem a comparação e o aproveitamento de situações semelhantes. Em relação ao 

foco deste trabalho, constatamos, principalmente na última década, que a maior parte das 

pesquisas identificáveis na literatura especializada sobre o ensino de Geografia no Brasil tem 

priorizado os métodos qualitativos. Isso tem permitido deslindar aspectos fundamentais acerca 

do ensino dessa disciplina na Educação Básica. O viés qualitativo tem propiciado avanços 

importantes para o corpo de conhecimentos da Geografia Escolar, sobre o que acontece no 

interior da escola, descrevendo os mecanismos subjacentes às experiências verificadas. A 

leitura de alguns desses trabalhos, mesmo que realizados em contextos diferentes, de maior ou 

menor distância geográfica, forneceram subsídios importantes para a efetivação deste 

trabalho. 

Ademais, no decorrer da pesquisa, procuramos levar em conta o contínuo entre teoria 

e realidade, em um esforço de admissão da união insolúvel entre essas duas dimensões. A 

relação da teoria com a prática “não é direta nem imediata, fazendo-se através de um processo 

complexo, no qual algumas vezes se passa da prática à teoria e outras desta à prática” 

(VASQUEZ, 1986, p.233).    

Na verdade, acreditamos que teoria e realidade mantêm constante diálogo, 

reconhecendo a importância que cada uma assume, pois interagem dialeticamente. Isso 
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porque entendemos que a abordagem qualitativa é capaz de ultrapassar o nível meramente 

sensorial, levando em conta, no universo da pesquisa, as dimensões subjetiva e objetiva. 

Como diz Minayo (1994, p.35): 

A questão da objetividade é então colocada em outro nível. Dada a especificidade 
das ciências sociais, a objetividade não é realizável. Mas é possível a objetivação 
que inclui o rigor no uso de instrumental teórico e técnico adequado, num processo 
interminável e necessário de atingir a realidade. 

Continuando a refletir sobre a natureza da pesquisa qualitativa, Minayo (1994, p. 35) 

adianta que essa modalidade de investigação guarda mais semelhanças a uma pintura do que a 

um retrato, pois: 

A metáfora da pintura nos inspira a idéia de uma projeção em que a realidade é 
captada em cores e matizes particulares [...] uma pintura [...] é uma dentre muitas 
possíveis imagens onde o autor introduz métodos e técnicas, mas onde predomina 
sua visão sobre o real e sobre o impacto que lhe causa [...] qualquer produção 
científica na área das ciências sociais é uma criação e carrega a marca do seu autor. 

Assim, informações diversas configuraram o exame do quadro profissional escolar, 

advindas de reuniões com colegas, das aulas, dos recursos didáticos de apoio, dos documentos 

utilizados, dentre outros. Procuramos seguir as recomendações de Bogdan e Biklen (1994) 

para quem é preciso que seja retirada uma amostra interna significativa no local a ser 

pesquisado. Para tanto, foi necessário que identificássemos as pessoas com quem queríamos 

falar; o momento adequado para conversar com elas; o horário apropriado para visitar as 

escolas, bem como selecionar os documentos posteriormente analisados. Quanto à 

amostragem do tempo, atentamos para o período de inserção nas escolas, considerando que os 

processos que nela ocorrem são diferentes no início e no final do período letivo, ocorrendo o 

mesmo em relação às observações quando feitas nos turnos matutino ou vespertino. 

Portanto, para se substantivar, a pesquisa exigiu uma permanência nas escolas, 

evitando restringi-la à aplicação de questionários e testes. Por pressupor que sempre há um 

caráter de imprevisibilidade e indeterminação no real, consideramos imprescindível a 

observação do cotidiano, o planejamento e a execução de entrevistas e o levantamento de todo 

o material disponível que pudesse servir de fonte de informação. Nesse sentido, procuramos ir 

ao encontro das pessoas, buscando criar laços de confiança, ouvindo-as e observando-as em 

diversos momentos e espaços da escola, pois “os investigadores qualitativos [...] entendem 

que as ações podem ser melhor compreendidas quando são observadas em um ambiente 

habitual de ocorrência (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 48).  
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Buscamos, desta forma, apreender os princípios gerais que levavam os atores a 

estruturar suas experiências.  Reconhecemos que tal intento poderia requerer não menos do 

que um semestre letivo, já que pretendíamos, durante a coleta de dados, aproveitar aspectos 

vivenciais, representações e relações do grupo envolvido na pesquisa, o que dificilmente 

poderia ser alcançado à custa de aplicação de instrumentos de coleta, calcados apenas nas 

elaborações teóricas previamente existentes sobre o tema em tela. Assim sendo, julgamos 

imprescindível conhecer a visão dos professores acerca de sua experiência escolar; em 

especial se revigoravam a teoria regional de forma significativamente compreensível aos 

alunos.  

Em termos de operacionalização metodológica, duas técnicas de pesquisa se 

sobressaíram: a observação e a entrevista. A utilização destas técnicas nos exigiu uma 

permanência nas escolas pesquisadas, acompanhando o desenrolar das atividades no decorrer 

de dois semestres letivos.  

As observações foram realizadas, primeiro, focalizando a prática pedagógica dos 

professores de Geografia. Por essa via metodológica, buscamos fundamentalmente conhecer 

de perto a abordagem dos professores, sobretudo a forma como conduziam as aulas. Para 

tanto, elaboramos um guia observacional, fruto das contribuições teóricas e de contatos 

iniciais com os sujeitos participantes da pesquisa. Tal guia foi menos um instrumento 

inflexível do que uma ferramenta auxiliar do pesquisador; criada com o fito de possibilitar a 

relação entre os dados empíricos e a teoria preexistente. Como pano de fundo teórico, para a 

elaboração do guia, procuramos acatar as recomendações de Vianna (2003), ao apontar de 

forma objetiva os cuidados e procedimentos a serem levados em conta na observação de 

aulas. Sob este aspecto, nos pareceu apropriado observar in loco de que modo o professor 

punha em prática seus saberes e fazeres, especialmente aqueles que fazem parte do escopo da 

pesquisa. Vale destacar, com Vianna (2003), que a observação não obedeceu a um modelo 

participante, portanto, o pesquisador não teria como pressuposto envolver-se diretamente nas 

atividades observadas. Buscamos, com isso, apostar no fato de que a observação em contextos 

internos, como a escola e a sala de aula, é mais precisa do que quando restrita à ambiência 

externa, onde é menor a estruturação. 

Assim, a observação progrediu sempre com um olhar atento aos objetivos do trabalho, 

sendo registrados os acontecimentos em cadernos de campo. 

Quanto às entrevistas, fizemos a opção pela modalidade semi-estruturada, evitando 

também submetê-las a um esquema rígido que subtraísse a possibilidade de registrar questões 

significativas apresentadas pelos entrevistados. Vimos a entrevista semi-estruturada como um 
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instrumento valioso, na medida em que, apoiando-se em elementos teóricos, em um primeiro 

momento, buscaria elementos nos próprios informantes, incorporando os novos elementos na 

construção do roteiro de entrevista. 

Acrescente-se que optamos por realizar as entrevistas depois de algum tempo de 

convívio com os professores pesquisados, visando, com isso, criar um clima de confiança 

mútua, por entendermos que, agindo dessa maneira, poderíamos transitar com mais segurança 

no campo experiencial desses sujeitos. Nesse sentido, nos pareceu que ampliamos o caráter 

interativo de que se reveste a entrevista, passando a reconhecê-la em sua complexidade.  

No que concerne ao desenvolvimento das entrevistas, procuramos respeitar algumas 

fases que consideramos importantes, de acordo com os apontamentos feitos por Szymanski 

(2004). Para esta autora, a realização de entrevistas deve principiar com: (a) contatos entre o 

pesquisador e os entrevistados, em que o primeiro busca tanto o consentimento do segundo 

para a realização da atividade, como a confiança necessária. A etapa seguinte consiste no (b) 

aquecimento, fase em que o objetivo é estabelecer um clima de informalidade entre os 

sujeitos, sendo feitas perguntas, por exemplo, sobre a sua origem e trajetória profissional. 

Depois dessa fase preparatória (rapport), no decorrer da entrevista, é importante que o 

pesquisador, sempre que julgar necessário, faça uso do que Szymanski chama de (c) 

expressão da compreensão, momento em que ele exterioriza como entendeu as respostas dos 

entrevistados, fazendo isso de forma descritiva. Também que faça (d) sínteses do conteúdo do 

discurso do entrevistado, como forma de não perder o foco da entrevista. E, por último, atento 

às respostas que vão surgindo, o entrevistador deve elaborar (e) questões sobre a fala dos 

entrevistados, com a atenção voltada para os objetivos da pesquisa. Tais questões podem 

assumir: um caráter de esclarecimentos a tópicos considerados pouco claros, um caráter 

focalizador, evitando digressões, e, ainda, um caráter de aprofundamento de pontos tidos 

como importantes pelo pesquisador, mas que são tocados superficialmente pelos informantes. 

Os dados obtidos com as observações e as entrevistas foram codificados e analisados 

com o auxílio de um software, o Nud-ist, disponível para a análise de dados qualitativos, e que 

faz parte de um grupo de softwares conhecidos como CAQDAS (software de análise de dados 

qualitativos assistidos por computador), concebido para trabalhar com dados não-estruturados. 

Na verdade, esse software constituiu uma ferramenta auxiliar ao pesquisador, não substituindo 

o exercício das funções cognitivas que lhes são exigidas no processo de tratamento dos dados. 

Convém esclarecer, também, conforme Flick (2004, p.260), que os CAQDAS são 

diferentes dos softwares de análise estatística, como o SPSS, “assemelhando-se mais a um 
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processador de textos, que não redige o texto, mas que de certa forma facilita a redação”.  Os 

CAQDAS auxiliam, mas não automatizam a pesquisa qualitativa. 

No caso específico do software Nud-ist, é possível realizar uma indexação de 

segmentos de textos a categorias, importados do software Microsoft Word, constituindo uma 

árvore hierárquica, onde se distribuem essas categorias. Esta é uma das vantagens do Nud-ist, 

pois permite uma visualização gráfica à medida que se avança na categorização. Segundo a 

nomenclatura utilizada pelo Nud-ist, a estrutura hierárquica da árvore é disposta em nós mãe 

(primários) e filhos (secundários); e indexados a cada nó estão os segmentos de texto 

chamados Unidades Textuais. 

Uma das vantagens do Nud-ist é que ele torna possível ir às filigranas do texto a ser 

indexado, possibilitando a criação de uma expressiva quantidade de categorias, visualizáveis 

facilmente na árvore; processo que seria bem mais complicado se tivesse que ser realizado 

manualmente na dependência de uma mesa de trabalho.

A lógica do Nud-ist é a de subsunção do particular no geral, segundo a lógica dos 

conjuntos, sendo o nó mãe um conjunto e as Unidades Textuais seus elementos. Assim sendo, 

encerrada a construção hierárquica das categorias, software dispõe de uma série de operadores 

ou ferramentas de busca que possibilitam trabalhar na árvore. Esses operadores manipulam os 

nós (os conjuntos), e verificam relações entre eles, levando consigo, simultaneamente, as 

unidades textuais indexadas. Em seguida, procededendo à etapa de produção de relatórios 

exportáveis para softwares processadores de textos, como o Microsoft Word. 

Uma outra vantagem do Nud-ist diz respeito à interface que mantém com programas 

gráficos, como o Inspiration, que transformam o sistema de tópicos hierárquicos do Nud-ist 

em versão diagramática, tornando didática a apresentação da estrutura categorial original. 

O estudo foi realizado em três escolas da Prefeitura Municipal de Teresina. 

Considerando o fato de que a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) avalia 

quantitativamente o desempenho dos estudantes da rede escolar através de testes 

padronizados, entendemos ser necessário o levantamento de informações qualitativas que se 

manifestam no âmago das instituições de ensino. 

Além disso, o aprofundamento a que nos propusemos com a pesquisa em tela 

pretendeu obter dados significativos das escolas, dados que não aparecem tão bem nos testes 

de rede promovidos pela SEMEC, que classificam as escolas de acordo com um sistema de 

ranking, graduando-as nos níveis A, B e C. Por isso, contemplamos na pesquisa uma escola de 

cada nível, investigando o acontecer da prática pedagógica do professor de Geografia, 

apontando os elementos comuns e/ou divergentes manifestos. 
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Procuramos também selecionar dois professores pertencentes ao quadro efetivo de 

cada uma das escolas e com graduação em Geografia, pois se sabe que há atualmente 

professores graduados entre outras áreas, ministrando aulas de Geografia, como os 

professores de Ciências e de História. Dos seis professores selecionados no início da pesquisa, 

acompanhamos apenas cinco, devido à desistência de um deles no decorrer do trabalho.  

Conforme dados do Sistema de Controle Acadêmico da SEMEC, a cidade de Teresina 

contava em 2005 com 156 escolas públicas distribuídas por quatro zonas da cidade, sendo: 25 

na zona Norte; 34 na zona Sul; 24 na zona Leste; e 13 na zona Sudeste. Desse total, 59 escolas 

atendiam ao quarto ciclo do Ensino Fundamental, atendendo 8.487 alunos matriculados na 

sétima e oitava séries. 

A configuração do ranking no período da pesquisa mostrava a seguinte situação: nível 

A: 24 escolas; nível B: 63; nível C: 49. 

Para determinar as escolas participantes da pesquisa, realizamos a análise detalhada da 

tabela de ranking escolar da SEMEC por indicador, ano 2004, adotando como critérios: 

primeiro, selecionar escolas que tivessem dois professores de Geografia de sétima e oitava 

séries, de preferência que fizessem parte do quadro efetivo da Rede Escolar Municipal, 

graduados na área; segundo, escolher escolas da área urbana de Teresina e da mesma zona, 

com o intuito de minimizar as dificuldades de operacionalização da pesquisa empírica; 

terceiro, priorizar um setor da cidade, pouco conhecido pelo pesquisador em sua experiência 

profissional, com o estágio supervisionado da disciplina Prática de Ensino de Geografia da 

UFPI. 

Destaque-se que pudemos encontrar 43 escolas com turmas de sétima e oitava séries. 

Em seguida, fizemos contatos telefônicos e visitas às escolas que atendiam a todos os critérios 

elencados supramencionados. Para tanto, conversamos com professores e diretores, a fim de 

confirmar a viabilidade do trabalho de pesquisa. Desta forma, selecionamos três escolas da 

zona Sul da cidade: Escola Técnica Popular Nossa Senhora da Paz, situada no bairro Vila da 

Paz; Centro de Educação Comunitária Parque Piauí; Escola Municipal Santa Fé.  

Em conformidade com os objetivos gerais colocados, a base teórico-metodológica do 

trabalho teve como referência um modelo qualitativo, segundo o ponto de vista adotado por 

Ludke e André (1986); André (1995); Trivinos (1992); e Richardson (1999), sobressaindo-se 

as seguintes técnicas: revisão bibliográfica, observação, entrevistas e a análise documental, 

em uma linha que se aproximou do entendimento dos autores supracitados e de Bogdan e 

Biklen (1994); Alves-Mazzoti (1999). Neste contexto, serão descritas, a seguir, as etapas 
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cumpridas na investigação. Vale citar que, no Apêndice A, apresentamos um esquema geral 

da metodologia desenvolvida. 

2.3.1 Revisão bibliográfica 

Uma vez escolhido o tema, o próximo passo é procurar materiais escritos que tratem 
do assunto. Embora seja verdade que ao escolhermos determinado tema, algo dele já 
nos é conhecido, a releitura exploratória tem o mérito de aumentar a extensão e a 
profundidade dos conteúdos conhecidos. (SANTOS, 1999). 

Ao considerar as questões de pesquisa já enunciadas, foram consultadas diversas 

fontes, como livros, artigos, teses, catálogos, propostas curriculares, relatórios, sendo 

realizadas: 

(a) Análise e síntese dos estudos que discutem o ensino de Geografia, dando destaque 

particular àqueles que tratam do conceito de região, em nível acadêmico e na 

Educação Básica. 

(b) Identificação e Leitura analítica de referências teóricas relacionadas ao processo de 

ensino-aprendizagem e formação do professor. 

(c ) Leitura analítica de referências teóricas sobre a questão curricular. 

(d) Análise de publicações na área da metodologia da pesquisa social e da educação 

(e ) Identificação de dados relativos às escolas. 

2.3.2 Estudos exploratórios 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores [...] são desenvolvidas 
com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 
determinado fato (GIL, 2002, p. 43). 

2.3.2.1 Levantamento bibliográfico sobre o estudo relativo à temática em foco 

2.3.2.2 Contatos iniciais com a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) 

Os contatos com a SEMEC tiveram o propósito de identificar os sujeitos da pesquisa 

(professores de Geografia e alunos), orientando a escolha pelos seguintes critérios:  

(a) Presença de turmas de sétima séries com aulas de Geografia no período diurno em 

escolas da zona urbana de Teresina (43 escolas preencheram esse requisito). 
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(b) Seleção de três escolas, cada uma representando uma classe do modelo de ranking

adotado pela SEMEC, no ano anterior ao da pesquisa: uma de nível A, outra de nível 

B e outra de nível C. Procuramos no conjunto de escolas aquelas que tinham, no 

mínimo, dois professores de Geografia, lecionando nas séries supracitadas, 

prosseguindo na pesquisa apenas cinco, por desistência de um deles. 

 (c) Contato telefônico com todas as escolas, com a finalidade de checar as 

informações fornecidas pela SEMEC. 

2.3.3 Observação 

“A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave [...]. Os pesquisadores qualitativos estão preocupados 

com o processo e não simplesmente com o resultado e o produto” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994).

A observação foi realizada durante a inserção do pesquisador nas escolas. Consistiu 

especialmente no levantamento descritivo das características das escolas, da prática 

pedagógica do professor e de outras atividades desenvolvidas fora da sala de aula (reuniões 

ordinárias, conversas com pais, interação com os colegas e com os alunos), isto ao longo do 

primeiro e segundo semestre letivo de 2005. Tomamos como apoio para efetuá-las a 

utilização de um roteiro semi-estruturado (Apêndice B) e de um caderno de campo para o 

registro de eventos significativos. As observações foram sistemáticas e intensivas; Em razão 

disso, procurou-se criar um ambiente informal que pudesse favorecer os objetivos 

pretendidos. Os dados de observação foram categorizados e analisados por meio do software

Nudist, programa computadorizado para a análise qualitativa de informações (Computer-

Assisted Qualitative Data Anaysis Software – CAQDAS). O Quadro 1, a seguir, apresenta o 

referencial sobre as observações efetuadas. 
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PROFESSOR SÉRIES/TURMA Nº AULAS ESCOLA 

Francisco das Chagas 7ªA 3 aulas Santa Fé 

Eristânia 7ªA, 7ªB 6 aulas Parque Piauí 

Isabel 7ªC 3 aulas N. Sra. da Paz 

7ª SÉRIE 

Mauro 7ª A 3 aulas Parque Piauí 

Lucimeire 8ªA, 8ªB 6 aulas Santa Fé 

Mauro 8ªA 3 aulas Parque Piauí 
8ª SÉRIE 

Isabel 8ªA, 8ªB, 8ªC, 8ªD 12 aulas N. Sra da Paz 

TOTAL 5 14 36 3 

Quadro 1 – Referencial sobre as observações efetuadas. 
Fonte: elaboração do Autor. 

2.3.4 Entrevistas 

Segundo Alves-Mazzotti (1999, p.168), “por sua natureza interativa, a entrevista 

permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados adequadamente 

através de questionários, explorando-os em profundidade”. 

No intuito de bem qualificar o contorno do trabalho, programamos entrevistas com os 

cinco professores selecionados. Neste procedimento, exploramos os seguintes tópicos: (a) A 

formação inicial do professor e sua trajetória escolar e profissional; (b) A experiência 

profissional, como essa experiência o ajuda a lidar com os desafios que encontra na escola e 

no ensino de Geografia; (c) Os conteúdos de mais afinidade (a região aparece mesmo que 

indiretamente), os métodos utilizados (como trabalha esse conteúdo) e recursos didáticos 

usuais; (c) Relação dos saberes da experiência com os saberes científicos; (d) Em relação à 

atualização: participação em cursos de Pós-Graduação e em eventos científicos, visita a 

livrarias e bibliotecas, assinaturas de revistas, posse de computador e acesso a Internet; (e) 

Reflexão critica sobre o trabalho (antes, durante e depois da ação); (f) Oportunidades à 

participação do aluno; (g) Diálogo com os pares: formal ou informalmente; (h) O 

planejamento das atividades; (i) Formação continuada; (j) As necessidades principais no 

exercício da atividade docente (Apêndice E). 

A título de aplicação da técnica de triangulação de dados, também foram realizadas 

entrevistas com alguns alunos das escolas pesquisadas, nas quais adotamos como critério 

entrevistar 01 (um) aluno para cada turma de professores pesquisados (Apêndice F), 

preenchendo um total de 14 entrevistados, e ainda, as pedagogas dessas escolas (Apêndice G), 

um total de 3. A técnica de triangulação tem o objetivo, segundo Trivinos (1987, p. 138), de 
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“abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo”, 

buscando apreender a experiência de outros sujeitos que participam decisivamente do 

processo pedagógico. 

Todas as entrevistas foram gravadas em fita cassete. As respostas dos professores em 

entrevistas foram também categorizadas com o apoio do software Nudist for Windows, para, 

em seguida, passarem pelo processo de análise.  

2.3.5 Análise documental 

Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado como 

fonte de informação. Regulamentos, atas de reuniões, livros de freqüência, relatórios, 

arquivos, pareceres etc.  

Foram selecionados e analisados na pesquisa os seguintes documentos: catálogos do 

INEP e do IBGE, com dados educacionais do Brasil na atualidade; plano de ensino dos 

professores; cópia dos diários de classe; cópia de cadernetas, avaliações escolares; cópia de 

cadernos dos alunos; projetos político-pedagógicos das escolas e documentários em fitas de 

vídeo realizados nas escolas. 
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3 REGIÃO E ENSINO NA TRAJETÓRIA DO PENSAMENTO 

GEOGRÁFICO 

O conceito de região encerra uma idéia cara ao pensamento geográfico, que é a 

questão do caráter singular dos lugares que os diferenciam de outras áreas. Portanto, para a 

análise da história desse conceito o método desenvolvido por Bourdieu é esclarecedor, 

principalmente ao observar que dois recursos poderosos de ruptura com verdades pré-

concebidas são a historicização e a objetivação do trabalho social de construção de 

instrumentos de percepção dessa realidade social, o que significa perscrutar a história social 

de problemas que se tornaram públicos.  

A região é um daqueles conceitos que carregam ambigüidade no temário da Geografia, 

principalmente por sua vulgarização. Disso resulta a necessidade de pôr em suspeição os 

pressupostos inscritos na realidade, no senso comum. Em concordância com Bourdieu (1996) 

diríamos que o conceito de região está sujeito ao pensamento de Estado, ao tempo em que está 

presente como pensamento objetivo na reunião de subjetividades que constituem o tecido 

social, dotando os agentes sociais de um conjunto de predisposições adquiridas, habitus,

naturalizadas no íntimo de seus pensamentos, determinando o modo como agem diante da 

realidade. Mais ainda, que a construção desse conceito se dá em um campo de relações 

objetivas, eivado de contradições, dissensos, consensos e de lutas pelo poder, que é o campo 

científico.4 O mundo social, diz Bourdieu (1996, p. 27), “com suas divisões, é algo que os 

agentes sociais têm a fazer, a construir individual e, sobretudo, coletivamente, na cooperação 

e no conflito”. 

Desde as primeiras formulações no final do século XIX, verificamos controvérsias em 

relação ao conceito de região, como na época de instituição da Geografia Científica ou 

Moderna, que expressava um duro antagonismo entre o Estado francês e o germânico; cada 

um dos Estados envolvido na tarefa de legitimar sua concepção de espaço e de região, 

consequentemente, de aumentar seu poder simbólico.5 E a escola, em seus diversos níveis, 

locus preferencial de manifestação dessa forma de poder. Bourdieu (1996) chama a atenção 

                                               
4 Segundo Bourdieu (apud Ortiz, 1994), “o campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre 
posições adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em 
jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade científica, definida de maneira inseparável, como 
capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o monopólio da competência científica, compreendida 
enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é 
socialmente outorgada a um agente determinado”. 
5 Segundo Bourdieu (1989), poder quase mágico, que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força 
(física ou econômica); graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for ignorado como arbitrário. 
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para esse tipo de luta concorrencial, que se dá no interior de um campo, espaço social de 

disputa por poder cujo fundamento é o capital simbólico a ser alcançado. Neste caso, uma 

disputa de poder manifesta no campo intelectual, em que grupos de intelectuais procuravam 

legitimar o seu ponto de vista, em última instância, o poder de seus respectivos Estados. 

Coerente com essa questão, Gomes (2000) assevera que o conceito de região está intimamente 

vinculado à discussão política e à dinâmica do Estado. 

Na Alemanha, fim do século XIX, foi engendrado um modelo ortodoxo de região 

inspirado no Positivismo de Augusto Comte e no Organicismo darwiniano, que teve em 

Friedrich Ratzel seu mais legítimo representante.  

Nessa perspectiva, a superfície da Terra seria um mosaico de regiões com atributos 

físicos característicos que as distinguiam das demais, sendo o conceito de região natural uma 

alternativa de divisão em relação aos recortes baseados em limites político-administrativos até 

então predominantes. 

Corrêa (1987) afirma que se propunha com o conceito de região natural integrar 

elementos diversificados do meio físico, como o clima, a vegetação, o relevo, a geologia, 

dentre outros, no intuito de criar espaços uniformes, particularizados em relação aos demais. 

Em termos metodológicos, tal concepção de região garantiria o quadro necessário para o 

estudo sistemático da relação do homem com a natureza nas distintas áreas da superfície da 

terra. 

Essa forma de divisão regional foi apropriada pelo sistema de ensino alemão, estando 

de acordo com os interesses da classe dominante; fato que resultou em todo um trabalho de 

inculcação ideológica, voltado para o enaltecimento da pátria e, por conseguinte, para o 

reconhecimento da institucionalização do Estado alemão, recém-unificado. A partir de então, 

o ensino de Geografia foi revestido de uma conotação telúrica, centrada no estudo dos 

componentes do meio natural, tencionando, desde os primeiros anos escolares, suscitar no 

jovem alemão o apego ao solo pátrio. Depreendemos assim que o conhecimento geográfico é 

introduzido no currículo com o intuito de reproduzir o modelo cultural dominante; um saber 

inútil da perspectiva da análise crítica do espaço, mas eficiente do ponto de vista funcional e 

ideológico, fundado na idéia do espaço alemão unitário, forjado por uma cultura homogênea, 

em que o saber escolar, simbólico, dissimulava as relações de força do arbitrário cultural do 

grupo hegemônico no poder. Segundo Bourdieu (1992, p. 47): 

[...] Enquanto trabalho prolongado de inculcação que produz a interiorização dos 
princípios de um arbitrário cultural [...] o TP [trabalho pedagógico] permite ao grupo 
ou classe que delegue à AP [ação pedagógica] sua autoridade pedagógica de 
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produzir e reproduzir sua autoridade intelectual e moral sem recorrer à repressão 
externa, em particular, à coerção física [...]. 

Como contraponto ao pensamento ratzeliano, foi elaborado na França um corpo de 

idéias intituladas possibilistas, expressão cunhada pelo historiador Lucien Lefbvre,6 com claro 

matiz oposicionista, reconhecendo no projeto teórico do autor alemão um determinismo

natural e um caráter chauvinista. Postura que teve o assentimento de Paul Vidal de La Blache, 

geógrafo francês, que levou adiante a crítica à obra de Ratzel.  

As expressões determinismo e possibilismo, desde então, têm sido vulgarizadas nos 

manuais de Geografia como marcas de diferenciação das tendências assumidas pela geografia 

alemã e francesa, em fins do século XIX; período de turbulência nas relações políticas entre 

esses dois países, de revanchismo francês latente, resultante dos efeitos da guerra, vencida 

pela Alemanha em 1871.  

Capel (1981) esclarece que, para os franceses, a geografia alemã teve um papel crucial 

nos destinos da guerra, e que urgia dotar o sistema escolar francês de um ensino de Geografia 

que contribuísse para a unidade ideológica nacional, apoiando o desagravo nacionalista que se 

configurou na Terceira República. Isso significava instaurar uma nova ordem educacional. 

Assim, para o ideário possibilista, o devir humano é entendido como um conjunto de 

possibilidades, ou seja, uma existência mediada pela contingência.  

Na versão francesa capitaneada por Paul Vidal de La Blache, a região geográfica era o 

esteio onde se assentava um gênero de vida, entendido como um estilo de vida particular a 

determinados agrupamentos humanos, forjados no decorrer do processo histórico em íntima 

relação com o meio natural. No conceito de gênero de vida, são caras as noções de evolução, 

harmonia e equilíbrio, oriundas do organicismo e do historicismo; o que representou pouco 

avanço epistemológico em relação ao conceito de região natural. A crença era de que na 

região geográfica residiria a unidade do conhecimento geográfico, objetivada na relação entre 

fenômenos físicos e humanos. Na visão de Lencioni (2003, p. 100), “integração e síntese 

passaram a se constituir na nova motivação do pensamento geográfico”. 

Sob este aspecto, os esforços dos geógrafos na busca das unidades regionais foram 

intensos, tendo em vista a tarefa de reconhecê-las, descrevê-las e explicá-las.  

A região resultaria agora de uma identidade cultural imutável construída 

historicamente sobre as porções da superfície terrestre. A região geográfica passaria a existir 

como entidade autônoma, concreta, dotada de uma personalidade própria.  

                                               
6 Na obra La Terre et l’evolution humaine, editada em 1922, um clássico da produção historiográfica. 
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Podemos dizer, seguindo o pensamento de Bourdieu (1996), que esse tipo de 

raciocínio inculca às pessoas sistemas arbitrários de classificação do mundo, que são aos 

poucos reproduzidos naturalmente. Logo, se uma região é entendida como algo que sempre 

existiu, onde se integram fenômenos heterogêneos, tende a configurar-se como um espaço 

simbólico que lidima a dominação. Deste modo, são edificadas as condições necessárias para 

a inculcação do pensamento dominante, que precisa desse tipo de capital simbólico para 

circunscrever a sua área de atuação, além do que potencializa a concentração de outros tipos 

de capital (força física, econômico e cultural). 

Dessa forma, os sujeitos dotados de um sentimento de pertença à região estariam 

submetidos tacitamente à violência simbólica. Nesse raciocínio, a região corroboraria 

simbolicamente para consolidar o processo de dominação. Disso constatamos que o pseudo-

afastamento político, propugnado pela geografia regional francesa, apoiada no método 

positivista, não encobria sua adstrita vinculação à ideologia estatal.  

Por sua vez, na França vidaliana – ocupada territorialmente pelos alemães – a pátria 

era tida como um todo harmônico, baseado na união de identidades regionais. Bourdieu 

(1996) lembra que o Estado possui o poder de impor categorias que utilizamos 

espontaneamente em todas as coisas do mundo. Por isso, ressalta:  

[...] a procura de critérios ‘objetivos de identidade regional’ ou ‘étnica’ não deve 
fazer esquecer que, na prática social, estes critérios [...] são objeto de representações 
mentais [...] estratégias interessadas de manipulação simbólica que têm em vista 
determinar a representação mental que os outros podem dessas propriedades e de 
seus portadores [...] (BOURDIEU, 1989, p. 112). 

Os prolongamentos desses fatos na esfera educacional são demonstrados por Capel 

(1981), ao afirmar que, na visão dos franceses, a Geografia ensinada nas escolas alemãs 

influiu nos destinos da guerra franco-prussiana da segunda metade do século XIX, em razão 

principalmente da difusão da ideologia do nacionalismo patriótico; por isso era necessário 

dotar o sistema escolar francês de um ensino de Geografia que contribuísse para cimentar a 

unidade ideológica nacional, como forma de apoio à desforra nacionalista que se engendrou 

na Terceira República. Isso significava instaurar uma nova ordem educacional. Tal ordem, na 

visão de Bourdieu (1994, p.137), necessita dispor: 

[...] instituições encarregadas de assegurar a produção e a circulação dos bens 
científicos ao mesmo tempo em que a reprodução e a circulação dos produtores (ou 
reprodutores) e consumidores, Istoé, essencialmente o sistema de ensino, único 
capaz de assegurar à ciência oficial a permanência e a consagração, inculcando 
sistematicamente habitus científicos ao conjunto dos destinatários legítimos da ação 
pedagógica, em particular todos os novatos do campo da produção propriamente dito 
[...]. 
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Por fim, podemos dizer que a força do trabalho pedagógico de inculcação da visão de 

região na perspectiva ontológica da relação homem-meio, presente nos trabalhos dos 

geógrafos fundadores da Geografia Moderna, ecoa até os dias atuais, especialmente porque 

foi sensível à intromissão dos interesses do Estado na escolha do papel a ser desempenhado 

pela Geografia no sistema escolar, como atestam os textos dos manuais didáticos vigentes no 

ensino dessa matéria. 

Atingido certo limite dos repetidos estudos regionais, pautados em exaustivas 

descrições da paisagem, reaparece com vigor o dualismo acerca do objeto de estudo da 

Geografia: de um lado, os defensores da continuidade do excepcionalismo regional de cunho 

corológico; de outro, aqueles a favor de uma ciência nomotética, preocupados com o 

estabelecimento de leis gerais. Esse debate agudiza a concorrência pela supremacia 

intelectual, faz com que os agentes envolvidos rivalizem para transformar ou conservar o 

arranjo de forças no campo. 

No segundo quartel do século XX, Alfred Hettner, geógrafo alemão, e, posteriormente, 

Richard Hartshorne, geógrafo norte-americano, desenvolveram as bases teóricas do estudo da 

diferenciação de áreas, operando um contraponto em relação à opção teórica de seus 

antecessores. Em vez de considerarem a região como uma realidade objetiva, preferiram 

considerá-la como um produto de elaboração mental, deixando clara uma influência filosófica 

neokantista, que se opunha ao Positivismo, buscando com isso assegurar a preponderância da 

dimensão subjetiva nos recortes regionais. Por intermédio dessa perspectiva de análise, foi 

elaborado um discurso que se afastava do modelo regional la blacheano, bem como de 

propostas simpáticas à generalização, desenvolvidas por geógrafos alemães (GOMES, 2000). 

Com Hartshorne, a região é alçada à condição de método. Embora admitindo que 

todas as ciências possam em algum momento tomar para si o modelo nomotético ou 

idiográfico, ele deu preferência ao segundo modelo, indo ao encontro da classificação das 

ciências apresentada por Kant. Para este filósofo, a Geografia estaria incluída no rol das 

ciências descritivas e interpretativas sem pretensões de definir regras gerais. 

O volume de estudos regionais, produzidos de acordo com essa linha de pensamento, 

deu prestígio aos geógrafos estadunidenses, dotando-lhes de um significativo capital cultural. 

Além disso, foi ensejada uma polêmica discussão em torno do conceito de região, que se 

acirrou nos anos subseqüentes. Na compreensão de Gomes (2000, p. 61) “a obra de 

Hartshorne [...] foi, durante duas décadas, referência fundamental nas discussões 

metodológicas da Geografia. Ela esteve, por isso, no centro das críticas e dos debates que 

pretenderam renovar a Geografia a partir dos anos 1950”.   
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Após essa década, os geógrafos ligados à corrente do Positivismo lógico 

intensificaram o interesse pela busca de espaço e notabilidade, empenhados em estabelecer 

novas representações acerca do conceito de região. Nesse sentido, foram contundentes as 

críticas direcionadas aos pressupostos da Geografia Moderna. 

Sob a influência do clima do pós-guerra, em que urgia reestruturar o sistema 

capitalista abalado pelo conflito, tomou corpo um movimento de ruptura intelectual que ficou 

conhecido como New Geography. Contou com o respaldo do Estado, e a abordagem regional 

foi direcionada para a questão do planejamento do espaço. Em uníssono, os adeptos da New

Geography preteriram os fundamentos teórico-metodológicos que davam suporte ao modelo 

regional excepcionalista, vinculado à Geografia Moderna, em prol de outros apoiados no 

neopositivismo, enxergando neles maior cientificidade. 

Por sua vez, o ideário da New Geography não concebe a ausência de teorias e modelos 

no enfoque regional. Desta forma, a região passa a assumir uma posição de mediação no 

processo de pesquisa, sendo utilizada para compreender um dado fenômeno ou problema, 

com base em diferentes atributos, agrupados, posteriormente, em classes características. 

Classificar confundia-se com regionalizar. Por esse caminho seria possível empreender uma 

eficiente análise do espaço. A esse respeito, Gomes (2000, p.63) comenta que: “na medida em 

que os critérios de classificação e divisão do espaço são uniformes, só interessa neste espaço 

aquilo que é geral, que está sempre presente”. Em busca de reconhecimento acadêmico, os 

geógrafos aí situados recorreram a teorias e métodos comuns às ciências exatas e naturais, 

sendo marcante o uso da linguagem matemática, da estatística, incorporando um habitus 

científico pouco usual na tradição geográfica até então dominante, mais afeita aos estudos 

pontuais e descritivos.  

Malgrado a intensa repercussão tida no campo científico, a Geografia Quantitativa não 

exercia muita influência na Educação Básica,7 seja no tocante aos livros didáticos produzidos, 

seja em relação às práticas dos professores. Esta evidência provavelmente se explique pelo 

fato de os debates, ensejados por essa corrente do pensamento geográfico, terem caráter 

normativo e serem abstratamente codificados na linguagem científica. Além do que a 

produção teórica engendrada visava responder muito mais às demandas estratégicas do 

capitalismo em crise do que às necessidades oriundas dos níveis elementares de ensino. Na 

                                               
7 Segundo Rua (1992, p. 140), o livro de Igor Moreira “foi desde o início o que mais sofreu a influência da 
chamada geografia quantitativa. Incorporou modelos teóricos (distribuição hipotética dos climas no mundo, 
distribuição de indústrias, listas de características para serem correlacionadas etc.), e se definiu por um método 
dedutivo bem explícito [...] no livro de atividades, diversas matrizes remetiam à analise fatorial tão cara aos 
adeptos do neo-positivismo. 



57

verdade, podemos distinguir, a partir de então, dois perfis de Geografia: uma orientada para 

atender os ditames do Estado Maior, com fins militares ou subvencionando o planejamento 

econômico; e outra, a Geografia dos professores, de evidente atavismo, repassando um saber 

estanque e descontextualizado, que reproduzia o formalismo das lições do início do século 

XX. (LACOSTE, 1988). 

Dada à certeza da insuficiência teórica da Geografia Quantitativa diante da 

complexidade do mundo social, foram profundos os dissensos no seio da comunidade de 

geógrafos. Assim, aumentaram a quantidade de trabalhos, que seguiram outras perspectivas 

teórico-metodológicas, mostrando novos rumos para a pesquisa regional; ora acusando seu 

excesso de objetividade em detrimento do subjetivo, ora assinalando seu caráter ideológico. 

Na luta pela diminuição da reputação adquirida pela Geografia Teorética, foi incisiva a crítica 

embasada em preceitos da fenomenologia e do marxismo.   

Segundo Capalbo (1987) e Trivinos (1992), a fenomenologia teve sua fundação com o 

pensamento filosófico de Husserl, que a concebeu como a descrição de todos os fenômenos 

(eidos ou essências), buscando a significação dessas realidades. Nesse contexto, fenômenos 

seriam, então, as coisas materiais que percebemos, imaginamos ou lembramos; as coisas 

puramente ideais ou idealidades, e as coisas criadas pela cultura humana. O postulado básico 

dessa corrente filosófica é o conceito de intencionalidade, sendo esta a essência da 

consciência que, por sua vez, produz essências. É a consciência que dá significação às coisas, 

tanto intelectuais como afetivas. O método fenomenológico visa descrever com rigor os 

fenômenos, buscando evidenciar suas estruturas universais. 

Na visão fenomenológica, a existência humana vivencia situações que lhes 

influenciam as percepções, e procuram alcançar a relação entre a consciência e o objeto – 

sempre se tem consciência de alguma coisa, sejam fatos, objetos sejam idéias. 

Do ponto de vista educacional, a perspectiva fenomenológica possibilita que o 

conhecimento a ser alcançado pelo sujeito se dê em relação intrínseca com a realidade, em um 

processo dinâmico de elaboração e de reelaboração da percepção do mundo. 

Através do vivenciado, o indivíduo toma consciência do mundo exterior. O percebido 

importa mais do que o concebido, o que distancia o pensamento fenomenológico do caráter 

abstrato e objetivo do neopositivismo, preponderante no campo científico no pós-guerra, é 

firmado “com essa perspectiva [...] uma visão antropocêntrica do mundo e uma recuperação 

do humanismo que a nova geografia havia feito desaparecer com seus modelos teóricos” 

(LENCIONI, 2003, p.153). 
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Na Geografia, a influência da fenomenologia se fez sentir na década de 1960, 

permeando diversos temas dessa ciência, como a percepção da natureza, das paisagens 

urbanizadas, migrações etc., resgatando a dimensão humanística da Geografia, que deixara de 

ser explorada desde os primeiros estudos regionais.

A designação de humanística a essa corrente tem a ver com o fato de esta corrente de 

pensamento dar importância à intuição, valores, significados e símbolos, atributos 

característicos do ser humano. No enfoque de cunho fenomenológico, são perscrutadas as 

representações do mundo, expressas pelos indivíduos nos espaços de vivência. Em razão 

disso, o estudo do lugar assume grande importância, visto que é nele que se dá a empiricidade 

do mundo. 

Nessa perspectiva, importa à análise regional focalizar aspectos culturais e sociais de 

uma dada porção do espaço, “apreender laços afetivos que criam uma identidade regional” 

(LENCIONI, 2003, p. 154). Geralmente os recortes subjetivos do espaço não coincidem com 

o recorte administrativo. A região é vista como representação do indivíduo e como 

consciência coletiva de um grupo, o que demonstra a grande influência da subjetividade no 

enfoque. 

No Brasil, nos últimos anos, essa proposta de estudo da Geografia vem repercutindo 

consideravelmente na Educação Básica, especialmente depois da reforma educativa brasileira, 

ocorrida na década passada. Está presente nas propostas oficiais para o ensino, conforme 

demonstram os Parâmetros Curriculares Nacionais, e os manuais didáticos de Geografia 

produzidos após a divulgação desse documento. Nesse mesmo caminho, houve o aumento 

significativo de produções acadêmicas, em diversos níveis de formação, versando sobre o 

tema. 

Tal fato não ficou incólume às críticas e contestações, pois alguns autores, como 

Oliveira (1999), vêem nos Parâmetros Curriculares Nacionais bem menos a presença de um 

viés fenomenológico e bem mais uma orientação subjetivista e psicologizante, tendente a 

reforçar a formação individualista do aluno, em detrimento de sua conscientização social. Diz 

que propositadamente ou não, o fato é que isso minimizaria os enfoques ligados aos aspectos 

ideológicos do currículo e às suas determinações sociohistóricas. 

Na vertente marxista, um número expressivo de geógrafos adotou uma postura, mais 

ou menos radical, sobretudo crítica, procurando focalizar o estudo regional pelo prisma do 

materialismo histórico-dialético. 

Por intermédio da crítica contundente, é questionado o ideal de neutralidade da ciência 

geográfica, acusando-a de escamotear a realidade dos fatos para assegurar os interesses do 
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Estado capitalista. Denuncia-se também que, a expensas de um requinte dos procedimentos 

metodológicos de pesquisa, a Geografia Teorético-Quantitativa tinha uma face profundamente 

conservadora. Isso nos faz lembrar Bourdieu (1994, p. 148), ao argumentar que: 

[...] idéia de uma ciência neutra é uma ficção, e uma ficção interessada, que permite 
fazer passar por científico uma forma neutralizada e eufêmica, particularmente 
eficaz simbolicamente porque particularmente irreconhecível, da representação 
dominante do mundo social [...]. 

Desse modo, na tentativa de desnaturalizar o discurso hegemônico sobre a região, 

forjado no bojo da New Geography, vários geógrafos procuram explicar que o destaque dado 

ao modelo de regiões homogêneas e funcionais estava relacionado diretamente às noções de 

rentabilidade e de mercado; sendo assim, não seriam os mais propícios para compreender o 

desigual desenvolvimento espacial que afetava os países pobres, tendo em vista que a divisão 

socioespacial do trabalho seria a responsável pelo caráter variável dos lugares. É evidenciado 

que a teoria regional, fundada no positivismo lógico, tem caráter funcional, porque “ao 

assumir a dinâmica de mercado como pressuposto da organização espacial, estes modelos 

naturalizaram o capitalismo” (GOMES, 2000, p. 65). 

Dos avanços críticos suscitados pela Geografia “radical”, emergiram várias propostas 

destinadas a modificar o ensino de Geografia. Na linha marxista, foi questionado o viés 

apolítico e acrítico dos programas didáticos balizados nos preceitos da Geografia Moderna, 

por não tocarem em questões nevrálgicas das configurações socioespaciais do capitalismo, em 

função da superficialidade do enfoque, demonstrável na compartimentalização excessiva dos 

conteúdos, na inevidência das relações existentes entre fenômenos físicos e humanos; e 

mesmo no que diz respeito aos temas estudados, quase sempre sem conexão com as condições 

temporoespaciais dos alunos. Portanto, os trabalhos pedagógicos construídos no bojo desse 

movimento visaram a apropriação de perspectivas de análise com maior poder explicativo da 

realidade, superando o anacronismo da Geografia Escolar, edificada sobre as bases de um 

pensamento tradicional de cunho enciclopédico e formalista. 

Nesse sentido, foram perscrutadas as relações de causalidade das diferenças 

socioespaciais, e não somente descrevê-las em sua aparência, devendo, pois, encontrá-las nas 

contradições do capitalismo. Daí o porquê, na tentativa de compreender as práticas espaciais, 

recorreu-se, amiúde, a categorias analíticas marxistas, tais como: modo de produção, forças 

produtivas, relações de produção etc., que passaram a fazer parte do escopo das propostas de 

ensino. 
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Nessa perspectiva são propostos outros conceitos que visam redefinir a região. Na 

visão de Corrêa (1987), essa redefinição poderia ser promissora, caso fosse levado em conta a 

lei do desenvolvimento desigual e combinado, conforme o ponto de vista de Trostky, que se 

manifesta de forma marcante com a emergência das relações capitalistas de produção. De 

acordo com essa lei, o espaço geográfico expressa a diferenciação de áreas entre regiões com 

diferentes configurações socioeconômicas submetidas a processos com ritmos distintos. 

Segundo suas palavras: 

A lei do desenvolvimento desigual e combinado traduz-se, assim, no processo de 
regionalização que diferencia não só países entre si como, em cada um deles, suas 
partes componentes, originando regiões desigualmente desenvolvidas, mas 
articuladas. [...] A região pode ser [...] caracterizada pela sua inserção na divisão 
nacional e internacional do trabalho e pela associação de relações de produção 
distintas (CORRÊA, 1987, p.45). 

Em síntese, são dignas de nota as palavras de Silva (2003, p. 91), quando se refere ao 

papel da Geografia na sociedade, de acordo com a análise que se procurou construir até aqui: 

A Geografia, em sua abordagem, evidencia a relação saber e poder, entre 
consciência, existência e resistência, bem como a construção de autonomias 
políticas, por meio de movimentos sociais [...] o acompanhar da evolução do 
pensamento geográfico, permite constatar situações, fatos e idéias que expressam o 
peso do conhecimento desta ciência em vários momentos de importantes decisões 
políticas; dentre elas uma extrema flexibilização de fronteiras, ampliação de estados, 
formação de vastos impérios, desaparecimento de outros, guerras, lutas, levantes, 
genocídios [...] é claro que, em sendo [uma disciplina] escolar, seu conteúdo passa 
por uma seleção conceitual ideológica. O que vai ser vinculado estará intimamente 
vinculado aos interesses do Estado em fomentar o ensino desta disciplina.  

As idéias deste autor são oportunas, pois a região sempre esteve no rol de 

preocupações dos administradores do Estado, tornando-se objeto de disputas tanto ideológicas 

quanto concretas. E, desde sua origem, ela incorpora a noção de poder e dominação política 

sobre uma base territorial, atendendo a interesses majoritários, que repercutem também nas 

esferas social, econômica e cultural, impondo à sociedade uma determinada forma de 

conceber o espaço. 

4 RESGATANDO OS REFERENTES DO HABITUS PROFESSORAL 
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De agora em diante, vamos tentar identificar elementos importantes que contribuíram 

para a formação do habitus professoral. Para tanto, procuramos perscrutar determinadas 

disposições associadas à formação escolar dos professores e suas opções em matéria de 

preferências e manifestações culturais. Desta forma, podemos compreender melhor os 

elementos importantes relacionados à conformação do habitus professoral – conjunto de 

predisposições que os levam a realizar as escolhas de objetos e ações no desenvolvimento de 

sua prática, ao tempo em que os orientam a projetar-se e a agir no mundo. Com Bourdieu 

(1999b, p.468, tradução nossa), acreditamos que “a trajetória individual e coletiva orienta a 

percepção do mundo social, sobretudo o futuro desse mundo, por meio das experiências 

associadas à ascensão ou à decadência”. 

4.1 ELEMENTOS RELACIONADOS À TRAJETÓRIA ESCOLAR 

Inicialmente, observe-se, a trajetória escolar revela muito dos professores; ao lado da 

socialização primária, tem um efeito substantivo na formação do professor, pois reúne 

elementos significativos de seu perfil profissional. Logo, descrevê-la nos parece fundamental, 

para que possamos entender melhor os sujeitos pesquisados. Neste sentido, Bourdieu (apud 

SETTON, 2002, p.65), afirma que “as ações práticas transcendem ao presente imediato, 

referem-se a uma mobilização de um passado (trajetória) e de um futuro inscrito no presente 

como estado potencialidade objetiva.” E se dão também em um campo de relativa autonomia, 

universo de inserção dos agentes (professores e instituições educativas). O campo tem, assim, 

a função de mediatização dos agentes em relação ao mundo social global. Por sua vez, 

Bourdieu (2004a, p.23-24) assevera que “só compreendemos, verdadeiramente, o que diz e o 

que faz um agente engajado num campo [...] se estamos em condições de nos referirmos à 

posição que ele ocupa nesse campo”. Por isso ressaltamos aqui a pertinência de adentrar pelo 

universo de formação dos professores pesquisados, tentando apreender questões importantes 

de sua formação no campo educacional. 

Assim, com base no relato dos professores entrevistados, pudemos inferir que a 

maioria vem de origem social humilde, com pais que trabalham em ocupações de pouca 

rentabilidade. Diretamente associado a isso, com exceção de uma professora, toda a trajetória 

escolar foi realizada em escolas públicas, percorrendo várias, conforme a mudança de grau de 

ensino. Destaque-se que um deles freqüentou nove escolas, o que configura uma séria 

descontinuidade em sua formação. Dois professores afirmaram ter estudado em escolas 

públicas até o segundo grau, período em que fizeram cursos técnicos na Escola Técnica 
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Federal do Piauí. Não logrando êxito no vestibular, tiveram que continuar processo 

preparatório em cursinhos privados.  

Os outros três professores afirmaram ter concluído o primeiro grau na rede pública e o 

segundo grau (antigo científico) em escolas privadas. Podemos comprovar a afirmação, por 

meio da entrevista do Professor “C”: 

Naquela época não tão distante, não tinha a necessidade de fazer o Jardim, estudei 
no Anita Ferraz e João Clímaco; estudei da primeira a oitava série no colégio do 
Estado, estudei na Liga das Senhoras Católicas, Dair Gonçalves, José de Abreu, 
Gabriel Ferreira e fiz a sétima e oitava; o resto terminei em uma escola particular. 

Para a Professora “B”, o apoio familiar foi decisivo no início da formação; apoio 

advindo de sua mãe e de sua tia. Segundo suas próprias palavras: 

A princípio foi mesmo no interior; na verdade, minha professora era minha mãe, ela 
era professora, me estimulei muito para ler, pelo seguinte fato: quando chegavam 
cartas lá em casa eu falava: “mãe eu quero ler, quero saber o que houve” [...] E eu 
nunca ficava sabendo o que tinha nas cartas, [...] ela me dava estímulos para 
aprender a ler e com isso me estimulou; então foi ela mesma que me ensinou. 

Diante do quadro de baixo poder aquisitivo socioeconômico, três professores 

relataram a passagem à condição de migrantes, provindos de cidades do interior do Estado do 

Piauí, geralmente após a conclusão do primeiro grau. Eles relatam que o desnível entre as 

escolas do interior e da capital redundou em dificuldades na formação escolar. E mesmo no 

caso daqueles que se destacavam na escola, quando estudavam no interior, essas dificuldades 

não cessaram ao chegar à capital, em razão do citado desnível.  Além do mais, os professores 

afirmaram que, ao migrar para a capital, faltou-lhes a orientação adequada em relação aos 

estudos, mantendo hábitos arraigados, adquiridos no período de escolarização anterior, como, 

por exemplo, estudar apenas em dia de prova e de forma decorativa. Tudo isso teve como 

conseqüência dificuldades na aprovação no vestibular para os cursos mais concorridos, como 

Engenharia e Medicina, colocados como primeira opção.  

Por conseguinte, a escolha para cursar Geografia vinha em uma etapa posterior ou 

como segunda opção, o que refletia também a falta de orientação adequada para capacitar os 

alunos na definição da melhor opção quanto às suas expectativas e condições de formação. 

Entretanto, essa era a estratégia encontrada pelos pais para oportunizar a seus filhos o acesso a 

um maior capital cultural, visando no futuro obter uma conversão desse capital cultural em 

melhores condições de acesso a um maior capital econômico em relação a origem. 

Com a finalidade de suprir as necessidades de subsistência, duas professoras 

afirmaram que, durante o segundo grau, tiveram que complementar sua renda, ministrando 
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aulas particulares em séries iniciais. Em um caso, uma professora afirmou ter sido beneficiada 

com uma bolsa de estudos, adquirida junto a uma escola particular de Teresina, auxílio 

fundamental para a continuação dos estudos de segundo grau. 

Convém enfatizar que a baixa condição socioeconômica dos professores e a 

necessidade de trabalhar, para que se pudessem manter ou complementar seus rendimentos, 

criavam dificuldades à continuidade dos estudos na Universidade, forçando-os a estudar no 

período noturno, como aconteceu com a Professora “A”. Segundo ela, obrigava-se a estudar à 

noite, pois trabalhava durante todo o dia; primeiro, no setor comercial; posteriormente, em um 

emprego público que lhe ocupava seis horas diárias, sobrando pouco tempo para os estudos. 

Para a Professora “B”, a desistência do emprego para dedicar-se inteiramente aos 

estudos constituiu um grande desafio, em razão das dificuldades financeiras de seus pais. 

Contudo, essa desistência foi por pouco tempo; logo teve que buscar algum tipo de 

rendimento; uma das saídas encontradas foi dedicar-se às aulas particulares. Essa questão fica 

bem evidente em seu depoimento: 

Eu pedi demissão do jornal e fui para a universidade e foi realmente uma época que 
comecei a passar por muita dificuldade financeira, meu primo morava com a gente e 
nós dividíamos as despesas, ele fazia Medicina, mas aí ele foi embora para Recife 
fazer Residência e todas as despesas ficaram comigo [...] na época, minha mãe 
estava me sustentando, e eu deixei de trabalhar porque estava muito pesado. Então 
ficou minha mãe sustentando a casa porque meu primo foi embora. Ela vendia 
cosmético; então ficou tão pesado que ela teve que trabalhar lavando roupa, 
empregada doméstica, e aquilo me doía demais, não pelo fato de ela trabalhar, mas 
pelo fato de eu ter vinte anos e não ajudar. Então comecei a dar aula em casa, ficava 
até às 9h.  

Apenas em um caso, houve maior apoio financeiro da família. Neste, embora sendo do 

interior, os pais da professora oportunizaram as condições para que ela cursasse o primeiro 

grau em escola particular e o segundo e terceiro graus em Recife, metrópole regional. 

Segundo essa professora, o pai comerciante assumia os encargos, fazendo questão de que ela 

não tivesse outra ocupação, a não ser os estudos. Com esse favorecimento foi possível cursar 

a Educação Básica em escolas particulares. 

Como podemos notar, há uma série de dificuldades vivenciada pelos professores em 

sua trajetória de vida, criando resistências a sua livre movimentação no espaço social; isso não 

foi casual, mas decorrente do baixo capital social herdado e da imposição de forças 

estruturadas atuantes nesse espaço. Segundo Bourdieu (1999b), é difícil o deslocamento 

fortuito dos agentes no espaço social, porque há nele forças estruturadas em ação, com 

mecanismos de eliminação e orientação. E concorre sobremodo para dificultar a trajetória 
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social dos agentes o capital herdado, posto que há uma notável equivalência entre essa 

trajetória e o capital escolar por eles obtido. 

De acordo com os professores, a identificação com a Geografia surgiu cedo, desde o 

primeiro grau, considerando essa matéria fácil e atraente pela natureza dos temas tratados. 

Sobre o ensino dessa disciplina, recordam seu caráter mnemônico, desde a época em 

que essa matéria fazia parte do pacote de conteúdos de Estudos Sociais, no começo dos anos 

oitenta do século passado. O fragmento da entrevista da Professora “B” é ilustrativo: 

Naquela época ainda peguei os Estudos Sociais, sétima e oitava série no interior, 
então era aquela coisa mesmo de decorar, então era fácil, fácil, ao extremo de levar à 
mediocridade. Ainda me lembro que decorava os nomes de rios, os afluentes do rio 
Amazonas do lado direito e do lado esquerdo e aí fazíamos a prova. Quando 
terminei o Ensino Médio foi que melhorou um pouco a situação. 

Os professores recordam que o método decoreba era mecânico e predominante; isso 

acarretava grande esforço na memorização de nomes de rios e cidades, tarefa bastante 

fastidiosa, que se refletia, principalmente, na preparação para as provas. Os assuntos eram 

pouco discutidos, sendo comum o professor ocupar a maior parte do tempo da aula copiando 

o assunto no quadro. No caso do estudo com mapas, estes consistiam basicamente em fazer 

contornos e pinturas. 

No segundo grau, geralmente estudavam Geografia através de material apostilado, 

cujo escopo era a preparação para o vestibular, principalmente no terceiro ano. O estudo com 

livros era bastante limitado. 

Dos cinco professores pesquisados, três cursaram o primeiro e segundo graus na 

década de 1970 e 1980, enquanto os outros dois nas décadas de 1980 e 1990. Isso implicou, 

certamente, em períodos distintos de inserção na educação superior, tendo como conseqüência 

uma formação baseada em diferentes currículos de graduação; fato que, segundo eles, 

influenciou quantitativa e qualitativamente no exercício profissional do professor, variando 

conforme os maiores ou menores avanços daquelas proposituras curriculares. Os professores 

formados sob a vigência curricular da década de 1980 são unânimes em criticar as limitações 

constantes do currículo de Geografia à época. Acreditam, inclusive, que os professores 

formados, principalmente a partir de 1988, foram beneficiados com uma composição 

curricular mais atualizada e em conformidade com as inovações desenvolvidas no seio da 

ciência geográfica. 

4.1.1 Os professores marcantes na Educação Básica 
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Inquirimos os professores sobre os docentes que, de alguma forma influenciaram sua 

prática pedagógica. As respostas a essa questão contêm exemplos que vão desde as primeiras 

séries do primeiro grau até as últimas séries do segundo grau. Como características 

consideradas positivas daqueles docentes, foram destacadas as seguintes: o respeito ao aluno, 

o companheirismo, a forma de abordar os conteúdos, a contextualização do assunto 

ministrado, a paciência em explicá-lo, a tolerância às dúvidas, o trato carinhoso com os 

alunos, o incentivo constante e a segurança demonstrada. Os professores admitiram que, de 

algum modo, procuravam incorporar tais atributos, direta ou indiretamente, em seu repertório 

de práticas.  

Sob o nosso ponto de vista, isso ocorreu de maneira informal, pouco sistemática, mais 

por imitação do que por intermédio de um processo reflexivo. A admiração pelo professor 

advinha da observação de seu modo de agir, em “sentir” que a forma como ensinava era mais 

atrativa, mais prazerosa, por simplificar os assuntos tratados. 

O excerto retirado do depoimento da Professora “B” é bastante significativo: 

[...] E nessa época o Mineiro, eu já até falei para ele umas dez vezes, ele tinha 
postura de paciência de explicar com detalhe, dava muitas informações. Eu gosto 
muito dessa coisa de explicar o porquê; eu não gosto de chegar e jogar; eu gosto de 
dizer o  porquê, e aquilo ali é aquilo ali, porque existe aquilo ali, qual o motivo, a 
razão, gosto de chegar no concreto no sentido de dizer, cheguei a essa informação 
porque aconteceu isso. E ele também tinha uma forma de falar que eu não tenho; 
particularmente, sou muito imperativa, tinha uma forma de falar manso, explicar, de 
tolerância, carinhosa, essa coisa toda me encantava e fazia compreender com 
facilidade; sentia que ele dominava o conteúdo, então eu sentir que o professor 
dominava o conteúdo era muito bom, porque ao longo de tempo sempre senti o 
oposto infelizmente. Os professores não dominavam o conteúdo, eles davam ali, mas 
empurrando com a barriga; tinham uma forma de decorar, umas coisas assim, mas 
eles não dominavam. Então não sei por que, mas senti muito isso na minha vida. [...] 
(Professora B). 

O exemplo do Professor “C” também é significativo: 

Ele ficava assim daquela maneira informal, ele conseguia dar muitos exemplos da 
realidade, conseguia mostrar exemplo aqui das nossas vidas. Deu um exemplo: a 
física pode transformar sua vida, eu não lembro muito bem, ele dava sempre na 
prática a função da física. Acho que isso me marcou bastante. 

4.1.2 A opção pela Geografia 

A opção por cursar Geografia na universidade resultou de uma identificação com a 

matéria no primeiro e segundo graus, na qual alcançavam bons resultados. Consideravam-na 

uma disciplina envolvente, embora a maior parte dos professores tenha dito que a Geografia 
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não foi a primeira opção no vestibular. Antes da Geografia, tentaram outros cursos (História, 

Medicina, Engenharia Civil, Agrimensura). 

Para a Professora “B”, a identificação com a Geografia decorria de uma forte 

influência familiar com a área social, do envolvimento de sua família com política partidária 

no interior do Estado, conferindo grande politização à sua formação. Assim, a sua trajetória de 

vida influiu de forma marcante em optar por um curso da área das ciências humanas.  

Essa professora, com uma visão crítica, demonstrou ter ciência dos problemas que 

afetavam a licenciatura em Geografia, discorrendo sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

alunos, que chegam à universidade com sérios problemas de pré-requisitos e dos próprios 

professores do curso, ao apresentarem notórias dificuldades em sua formação, mesmo que 

alguns tenham demonstrado enorme esforço de superação. 

O lugar ocupado pela Geografia no campo das Ciências Sociais foi o motivo alegado 

por um professor, que optou por Geografia, depois de ter cursado alguns períodos em curso de 

Engenharia Agrimensura. Em sua concepção, o curso de Geografia propiciava mais 

participação e encontros entre os alunos, contribuindo para superar o isolamento em que se 

encontrava no curso anterior; fato que corroborou para diminuir sua timidez. 

Outra razão apontada pelos professores para a escolha do curso de Geografia diz 

respeito a sua ligação com assuntos relacionados ao meio ambiente, vendo nessa ciência a 

oportunidade para se aprofundar em tal temática, o que não deixou de transparecer, pelo tom 

do discurso, uma visão bucólica da natureza. 

Assinale-se que uma questão interessante, aventada por uma professora, foi a 

associação da Geografia com um suposto distanciamento de sua crença religiosa, havendo um 

conflito entre valores católicos arraigados e o estudo científico dos aspectos físicos da Terra. 

Esse fato, segundo ela, gerou receios, já que imaginava que o estudo da Geografia poderia 

provocar uma dessacralização do mundo, abalando suas crenças; isso permanece até hoje. 

Este receio adivinha do envolvimento direto da professora com a religião católica. Mas, 

mesmo assim, seguiu adiante no curso. 

4.1.3 A formação na graduação 

Este é um tópico importante a ser considerado na trajetória escolar dos professores; 

valendo ressaltar que nem sempre a diversidade de situações permitiu a generalização, todavia 

isso é compensado por um enriquecimento propiciado pelos relatos. 
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Ao avaliar as disciplinas cursadas na graduação, os professores consideram que 

algumas ficaram a desejar, principalmente naqueles casos em que os professores ministrantes 

eram substitutos, com pouca qualificação. Tais dificuldades foram sentidas tanto no conteúdo 

ensinado, quanto nos métodos empregados. 

A Professora “D”, por exemplo – que estudou em faculdade particular, com material 

apostilado, embora teça elogios ao curso como um todo – queixa-se da falta de explicação 

adequada do material contido na apostila por parte dos professores.  

Para a Professora “A”, que fez a graduação em universidade pública (Universidade 

Federal do Piauí), a queixa diz respeito ao currículo do curso (meados dos anos oitenta do 

século XX) que, segundo ela, carecia de atualização, bem diferente do currículo introduzido 

nos anos seguintes, após concluir o seu curso. Para ela, os alunos formados em Geografia a 

partir de 1988 na Universidade Federal do Piauí foram beneficiados pelo novo currículo. 

Opinião compartilhada pelo Professor “E”, para quem o currículo anterior a 1988, na mesma 

universidade, apresentava várias limitações; destacando, dentre aquelas, a inconsistência dos 

estudos em escala local e regional (Geografia do Piauí) e a falta da prática de pesquisa, cuja 

principal lacuna era a ausência de monografia de conclusão de curso, deficiência sentida 

intensamente anos mais tarde, quando precisou apresentar um trabalho final em um Curso de 

Especialização, em contraste com alguns colegas que vivenciaram um currículo mais atual 

durante a graduação. 

Uma opinião corrente entre os professores foi a crítica a alguns formadores, 

especialmente substitutos, entendendo que estes não apresentavam as condições necessárias 

para lecionar em nível superior. Fato que constituiu motivo de desapontamento para alguns 

alunos, principalmente para os que nutriam grande expectativa em relação ao curso de 

Geografia: “isso foi a maior frustração, a questão do professor e da professora, isso me doeu 

bastante, e o pior é que não tinha opção”. Realmente, essa é uma questão delicada que tem a 

ver com as condições gerais em que foram colocados os cursos superiores de universidades 

públicas no Brasil. A falta de recursos suficientes para contratar profissionais qualificados 

através de concurso tem levado os cursos a recorrer à contratação temporária de professores; 

muitos deles recém-graduados, sem experiência de ensino sequer na Educação Básica. Essa 

inserção precoce não tem trazido resultados favoráveis no processo formativo na graduação, 

daí o reclamo dos professores. 

Além disso, eles lamentam a generalização da “cultura” da fotocópia pelos alunos, 

que, por razões especialmente financeiras, não tinham acesso a livros ao longo do curso. 

Deste modo, o material fotocopiado constituía, de forma recorrente, o único dispositivo 
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utilizado pelo aluno; fato que, para eles, contribuía significativamente para a precarização da 

formação. Também apontam a desmotivação de alguns professores, que se revelava, por 

exemplo, no desinteresse em realizar a correção criteriosa dos trabalhos apresentados, 

estimulando a improvisação e a cópia entre os alunos. Para a Professora “A”, a desmotivação 

evidenciava-se bem mais nos professores “cansados”, já prestes a se aposentar. Contudo, isso 

não significa que não houvesse bons professores; alguns, bastante interessados, procuravam 

sempre que possível incentivar seus alunos. 

Para o Professor “C”, algumas disciplinas fundantes, como a Didática, não foram 

aproveitadas em sua relevância, visto que todo o curso foi feito através de seminários 

realizados pelos próprios alunos, percebendo, de algum modo, que essa univocidade 

metodológica não atendia às suas expectativas e necessidades, nem de seus colegas. 

Um dos principais indicadores, decorrente das dificuldades apresentadas pelos cursos 

em que os professores se formaram, diz respeito à falta de base teórica. Para eles isso ocorria 

de várias maneiras, como no caso dos trabalhos de campo, excessivamente empíricos, sendo 

patente esse fato nos relatórios exigidos como avaliação. Outra manifestação ocorria no 

estudo de algumas disciplinas, como, por exemplo, Regionalização do Mundo, cuja lacuna era 

geralmente notada, bem mais à frente, quando o professor, já formado, tinha que abordar o 

assunto no Ensino Fundamental. O suprimento dessa lacuna passava então a ser feito por meio 

de leituras do livro didático – dos alunos, diga-se –, reforçando a relação simbiótica do 

professor com esse artefato. Segundo a Professora “A”, alguns assuntos sobre regionalização 

sequer foram vistos na universidade; e, como ela própria diz, “teve que correr atrás”. 

De acordo com os professores, o maior embasamento teórico de alguns docentes na 

graduação contribuiu significativamente para o aprendizado de determinados assuntos, dando-

lhes maior segurança quando precisaram utilizá-los no ensino, mesmo quando eram assuntos 

de disciplinas que não tinham tanto afinidade. “Ainda hoje tenho facilidade de falar disso [do 

assunto], embora ache que poderia ter adentrado mais; como não me identifico tanto com essa 

questão, a gente fica com a base” (Professora “A”).

Solicitados a responder se estavam preparados para assumir a docência logo que 

terminaram a graduação, os professores afirmaram que sim, não obstante os problemas 

enfrentados. Eles consideram que por mais que o curso lhes tenha dado subsídios para 

desenvolverem a prática docente, faltou-lhes a vivência escolar (nos estágios, por exemplo), 

que fez com que a realidade encontrada na escola fosse bem diferente da que tinham 

imaginado e experienciado na universidade. Como disse a Professora “D”, “uma coisa é a 
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Geografia que você ensina de quinta a oitava, e segundo grau, e outra coisa é a Geografia 

aprendida na faculdade”.  

Observamos, assim, que os professores, atentamente, identificaram as diferenças entre 

a Geografia Escolar e Acadêmica, embora expressando isso em um tom coloquial (prático). 

Daí falarem do choque de realidade, nem tanto com relação ao grau do conteúdo ensinado, 

mas em relação às diferenças conteudísticas encontradas entre os níveis acadêmico e escolar. 

Notamos, desta forma, que, depois de um bom tempo de experiência escolar, os professores 

mostraram-se capazes de exprimir uma consciência prática, como podemos atentar por meio 

do comentário da Professora “D”’: “quando comecei, pensei que a universidade ia me ensinar: 

olha a gente dá aula assim, tal, tal, tal. Depois descobri que isso não é função da universidade; 

ela te abre horizontes, ela te dá expectativas; você pode ir por aqui, por ali e por acolá”. 

Ao comentarem sobre a experiência com a disciplina Prática de Ensino, percebemos 

em suas falas, a fissura existente no modelo de formação para o ensino que separa teoria e 

prática. Não obstante afirmarem ter uma boa relação com os professores da Prática de Ensino, 

relataram as dificuldades típicas da condição de neófitos: imperícia, insegurança, receios, 

angústias, inexperiência etc. Acrescentam, ainda, que, por mais que os professores formadores 

se esforçassem em apresentar certas condições básicas relativas ao ato de ensinar, o estado de 

iniciante e o incipiente domínio teórico-prático deixavam a descoberto as dificuldades em 

coordenar ações inerentes ao processo de ensino. 

Ao fazer um juízo apreciativo dos cursos em que se graduaram, os professores deixam 

transparecer certa decepção, por considerá-los pouco estruturados. Em geral, lamentam a falta 

de laboratório, a parca qualificação dos professores e a pequena quantidade de livros de 

Geografia na biblioteca. Para a Professora “B”, em função dessas carências, a oportunidade 

para a melhor aprendizagem tinha que surgir nas atividades realizadas em sala de aula. As 

dificuldades encontradas no curso eram para ela desestimulantes, concorrendo para uma 

menor motivação nos estudos. Uma questão sintomática era a falta de rigor das avaliações de 

certos professores em tarefas em grupo, como os seminários, por exemplo, quando o 

predomínio era levar à sala de aula alguém que dominasse o assunto, em lugar de a efetiva 

participação de todos os seus componentes, bem como valorizar mais o aspecto estético dos 

trabalhos do que seu conteúdo.  

Procurando assumir uma postura reflexiva, a Professora “B” faz um balanço crítico 

acerca de sua formação em universidade pública estadual; procura mostrar que os problemas 

vivenciados na graduação resultavam de várias ordens, desde as limitadas condições 

materiais, passando pela modesta qualificação de professores, até a precária formação dos 
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alunos, tudo isso contribuindo para a desvalorização do curso. Conforme seu ponto de vista, o 

curso refletia, em primeiro lugar, as condições da própria universidade, que não dispunha de 

recursos suficientes para atender as demandas, tendo em vista a carência por maior 

estruturação; em segundo lugar refletia a situação dos alunos, geralmente com problemas de 

formação, escolhendo a licenciatura como segunda opção; refletia, enfim, dificuldades 

relativas às condições de formação dos professores, perceptíveis em sua prática.  

De modo taxativo, o Professor “E” critica a falta de preparação de alguns professores 

universitários para o exercício da função. Para ele, tal fato constituiu a maior frustração e 

desalento durante sua permanência na universidade, indo de encontro às suas expectativas 

sobre o modelo de professor de ensino superior.  

O Professor “C”, por sua vez, chama a atenção para um fato curioso e que o agastava: 

a dificuldade de realização de atividades em equipe e de discussões em sala de aula, devido à 

falta de interesse de alguns alunos, cujo principal intuito era apenas a obtenção de um diploma 

de nível superior, envolvendo-se pouco com as atividades desenvolvidas no curso. 

O posicionamento da Professora “D” foi mais brando em relação à universidade onde 

cursou a Licenciatura em Geografia, a Pontifícia Universidade Católica do Pernambuco 

(PUC-PE), reconhecendo a boa estrutura do curso. Apesar de criticar a prática de alguns 

professores, ela realçou as qualidades do curso, afirmando que, de modo geral, havia bons 

professores, as aulas eram dinâmicas, sendo satisfatória a execução de trabalhos de campo. 

Pudemos deduzir, pelo relato dos professores, que o curso de Geografia não desfruta 

de elevado capital simbólico no campo educacional; ficando claro, principalmente para os 

professores formados há mais tempo, que o curso, à época de cada um, carecia de maior 

estruturação, a julgar pelos relatos direcionados ao currículo vigente no período de sua 

graduação. 

Quanto aos assuntos que tinham mais afinidade, durante a graduação em Geografia na 

universidade, a área humana ou social foi eleita como a de maior afinidade pelos professores, 

destacando-se os estudos urbanos e agrários.  

Segundo o Professor “E”, os assuntos que mais chamavam a atenção eram aqueles 

relativos aos estudos urbanos; esses assuntos aguçavam sua curiosidade, inclusive nas viagens 

que fez ao longo do curso para participar de congressos. Nesse sentido, disse que sempre 

procurava informar-se sobre as cidades a serem visitadas, lendo sobre elas e consultando 

mapas. 

Para Professora “A”, embora afirmando não ter dificuldade com a área física, devido a 

base adquirida no primeiro e segundo graus, a área de Humanas a atraía, sobremaneira, por 



71

considerá-la mais dinâmica e envolvente; sua atenção especial direcionava-se ao estudo do 

espaço urbano.  

Em consenso, os professores também afirmaram gostar bastante das disciplinas 

pedagógicas, principalmente a Didática, a Psicologia da Aprendizagem e a Prática de Ensino, 

consideradas fundamentais para o curso, ainda que nem todas tenham sido bem aproveitadas, 

responsabilidade atribuída a professores substitutos. Os professores afirmaram, ainda, que 

algumas disciplinas, como a Psicologia da Educação, tinham um enfoque excessivamente 

teórico, dificultando relacionar as questões ali discutidas com os problemas surgidos em 

âmbito escolar. Procuraram ilustrar isso utilizando exemplos de escolas onde trabalhavam. 

Contudo, foram unânimes em reconhecer a importância dessas disciplinas para a formação e 

principalmente à boa relação estabelecida com os professores que as ministravam. 

Destacaram como qualidades dos professores a empatia, a sintonia com os alunos e a 

experiência no trato das matérias. 

Especificamente no que tange à disciplina Prática de Ensino, embora reconhecendo as 

suas limitações, teceram vários elogios aos docentes que a ministravam, tanto em relação a 

atributos pessoais, como em relação à destreza no ensino de técnicas e recursos de ensino. 

Nesse sentido, os atributos positivos mais citados foram: a simpatia, os incentivos aos alunos, 

o rigor na correção dos trabalhos, a habilidade no manuseio dos recursos de ensino.  

Em relação às disciplinas da área física disseram procurar estudá-las sempre em sua 

relação com o social, fato bastante destacado pela professora “B” que citou como exemplo o 

estudo geológico dos minerais e sua apropriação pelo homem, como recurso econômico para 

a atividade industrial; e também da água, interessando, neste caso, conhecer o seu 

aproveitamento em diversas atividades, haja vista ser um recurso fundamental para o homem. 

Daí sua resistência em admitir um estudo isolado dos aspectos físicos. Examinando 

atentamente o comentário dessa professora, percebemos que ele deixa escapar nas entrelinhas 

certo desprezo pela dimensão física dos estudos geográficos, questão também notada na fala 

dos outros professores. Sem negar a pertinência de sua crítica, é importante destacar que o 

embasamento teórico em relação aos aspectos físicos exige, em determinados momentos, um 

aprofundamento em disciplinas como Geologia, Geomorfologia, Hidrografia etc., afastando-

se, necessariamente, das vinculações com a dimensão social, voltando a ela em um patamar 

superior após realizar aqueles aprofundamentos. Assim, é preciso ter certa parcimônia nas 

críticas, a fim de não cair no reducionismo da dimensão física nos estudos geográficos, o que 

seria um equívoco. 
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Em seu discurso, a Professora “B” enfatizou a dicotomia entre prescrições oficiais e a 

prática docente, mesmo que sua reflexão esteja mais no pólo da prática, o que chama de 

“nossa realidade”. Ela forneceu vários exemplos a esse respeito, citando inclusive Paulo 

Freire, para mostrar as inadequações por ela percebidas no tocante àquela dicotomia. A 

consideração da prática, segundo ela, seria uma forma de o aluno despertar mais interesse 

com o que é ensinado, de encontrar sentido naquilo que estuda. Apesar de teorizar pouco e 

com forte apoio em um saber experiencial, a professora indiscutivelmente avança em sua 

reflexão, reconhecendo as limitações de uma teoria inteiramente desligada das questões 

práticas. 

Em relação a sua opção pelas disciplinas da área social, essa professora procurou 

justificá-la referindo-se à sua trajetória de vida, mais precisamente à participação de sua 

família em questões políticas; pois, desde cedo, esses assuntos lhe atraíam, mesmo que não 

tivesse claro discernimento sobre isso. 

A Professora “D” disse igualmente ter afinidade pelas disciplinas da área de Humanas, 

dando como exemplo Geografia do Brasil; acrescentando ainda a preferência por disciplinas 

relacionadas ao estudo do meio ambiente, como Ecologia, e também por disciplinas técnicas, 

como a Cartografia. 

Em suma, as disciplinas que os professores citaram como tendo mais afinidade na 

graduação foram: Geografia Urbana, Geografia Agrária, Geografia do Brasil, Ecologia, 

Cartografia, Psicologia, Didática e Prática de Ensino. 

Por outro lado, as disciplinas tidas como de menor afinidade foram as que requeriam o 

uso de cálculo, tais como a Estatística, e as disciplinas da área física, como Geologia, 

Geomorfologia, Hidrografia etc. 

O modelo de prática de ensino vivenciado na universidade pelos professores seguia o 

esquema conhecido como três mais um, em que a disciplina Prática de Ensino localiza-se na 

parte final do currículo. Desta forma, no último ano do curso, são feitas simulações de aulas 

na universidade e depois estágios em escolas. Convém ressaltar, como vimos anteriormente, 

que o ponto de vista do professores sobre os formadores da Prática de Ensino foi em geral 

favorável, em se tratando de aulas simuladas, conhecidas como laboratório. Mas nem sempre 

as coisas ocorriam segundo o planejado; isto aumentava os desafios para os formandos, 

principalmente no Estágio Escolar, quando tinham de enfrentar a complexa relação em sala de 

aula, não sendo devidamente auxiliados pelos professores acompanhantes. Ilustram bem este 

assunto os fragmentos dos depoimentos do Professor “C” e da Professora “D”: 
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Então ela me deixou solto, deixou a turma por minha conta. Alguns colegas que 
estavam estagiando lá no mesmo colégio com outra professora de Geografia. Ela 
chegou e me entregou a turma, ela não me auxiliou praticamente em nada. Acho 
também por causa disso eu tive um choque porque fui implantar uma estratégia e 
tive dificuldade porque os alunos estudavam na base do decoreba (Professor “C”). 

Na Prática de Ensino, na escola, de quinta a oitava e do segundo grau eu não lembro 
de acompanhamento de nenhum deles. Não sei se nas faculdades daqui há 
acompanhamento. Tinha um relatório que a gente fazia e o diretor assinava e levava, 
mas não fui acompanhada. (Professora “D”). 

Há unanimidade nas respostas dos professores quanto às dificuldades para adquirir 

material de estudo durante a graduação, atribuindo isso a seu baixo poder aquisitivo e ao de 

sua família.  

Também comentaram sobre as dificuldades para comprar livros, devido ao baixo 

poder aquisitivo tanto o seu quanto o de sua família. Daí recorrerem freqüentemente ao uso de 

fotocópias, fato, aliás, estimulado por seus professores. Geralmente quando ocorria de 

comprar um livro, este era de baixo custo e tinha um caráter introdutório, como o caso de um 

pequeno livro bastante conhecido na graduação, cujo título é “Geografia: pequena história 

crítica”; ainda bastante lido, nos dias atuais, em disciplinas da parte inicial do currículo de 

Geografia. 

Assim sendo, os professores não adquiriram o hábito de ler livros, resultando, em 

conseqüência, no desconhecimento de obras fundamentais de autores de sua área, bem como 

em dificuldades para uma visão global das principais questões teórico-conceituais discutidas 

nessas obras. Certamente, isso realmente resulta em problemas na formação, à medida que são 

lidos fragmentos textuais de livros que mereceriam um tratamento em sua totalidade. Desse 

modo, corre-se o risco, e aí conta muito a abordagem do professor, de tratar diversos textos e 

autores de maneira isonômica, conformando um entendimento não diferenciado de teorias e 

autores, deixando-se de enfatizar a centralidade e o relevo que, indiscutivelmente, alguns 

autores e obras possuem. Em nossa concepção, caracteriza uma inserção falha dos graduandos 

no corpo teórico da Geografia, na medida em que não tenham capacidade de, ao findar o 

curso, discernir quais são as principais tendências de pensamento dessa ciência. Por isso, os 

professores lembram-se muito pouco de autores e obras de sua área de formação. Compraram 

pouquíssimos livros durante a graduação, fato que persistiu mesmo após terem começado a 

trabalhar. 

Para se ter uma idéia, um professor chegou a comentar que só foi comprar um segundo 

livro durante a graduação, mostrando que ao longo de sua trajetória como estudante a 

aquisição de livros era algo distante. 
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 Quando argüidos a lembrar de algum autor importante da Geografia, os professores 

mostraram dificuldade; e, quando o fizeram, citaram autores, elogiando-os, porém 

reclamaram intensamente da linguagem empregada por algum deles, o que a nosso ver refletia 

a inabilidade com a leitura de textos técnico-científicos. 

Quanto à possibilidade de acessar os livros em bibliotecas das universidades, os 

professores também disseram que o acervo era diminuto, tendo poucos livros de geografia. A 

opção, portanto, se restringia a fotocopiar livros, geralmente do professor.  

No caso de uma professora que estudou em universidade privada, o estudo era feito 

através de material apostilado, distribuído aos alunos; e de anotações escritas no quadro pelos 

professores, representando, assim, uma variação em relação aos demais. As apostilas 

substituíam os livros. O acesso ao livro ocorria esporadicamente quando indicado pelo 

professor para complementar a preparação para alguma tarefa solicitada, como, por exemplo, 

os seminários. 

Para os professores, a realização de trabalhos práticos, como as pesquisas de campo, 

foi restrita, aquém das necessidades; mais precisamente para os que estudaram em 

universidades públicas, posto que os recursos da universidade para esse fim eram escassos, 

não obstante a busca de alguns professores formadores em introduzir essa dimensão do ensino 

nas atividades programáticas. Nestas, as viagens de campo normalmente eram transferidas 

para a parte final do curso e feitas com regularidade. No caso da universidade privada, 

cursada por um dos professores, os trabalhos de campo eram mais freqüentes. 

Nos relatos consta uma questão que remete aos professores que mais despertaram a 

atenção dos pesquisados em sua formação na graduação, solicitando que explanassem quais 

os atributos que mais admiravam neles e se eles influíram de uma forma ou de outra em sua 

prática pedagógica. 

Das características positivas atribuídas aos professores, foram destacadas 

predominantemente as de ordem afetiva atitudinal, as quais organizamos a seguir: 

Para Professora “A” a extroversão, a simplicidade e a cobrança por mais 

envolvimento: 

Na primeira fase a gente se identifica mais, se apega. Do Ensino Médio para o 
Ensino Científico eu lembro só um pouquinho do professor Brito de História, que 
costumava dar aula brincando, de uma maneira bem extrovertida, e eu achava 
interessante. 

O professor Façanha pela simplicidade dele; e a professora Socorro, embora ela 
tenha me desestimulado a cursar a disciplina, eu achei aquele estímulo como um 
desafio para mim, porque no período da disciplina dela eu tive meu primeiro filho. 
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A Augusta, em certos pontos, porque tinha tantos afazeres, tanta coisa, e às vezes 
não tinha um embasamento; se eu não fizesse essa viagem, essa prática de campo eu 
não ia adiante, eu não passaria, eu tive de viajar deixando um filho de seis meses. 

Para a Professora “B”, a atenção aos alunos, o tratamento respeitoso, a tolerância: 

Tinham muitos professores que me ensinavam não pelo conteúdo em si, mas tinha 
uma professora que lembro da imagem dela na minha cabeça, pela postura de 
educação com os alunos. Ela nos recebia e tratava com carinho. [...] acho isso 
fantástico, a educação, o jeito de expressar, de tratar, a calma, a paciência, respeitar 
as diferenças, a tolerância. Sou uma pessoa que precisei que os professores tivessem 
muita tolerância na universidade, trabalhava muito, então não me dedicava tanto. 

Para Professora “D”, a simpatia, a simplicidade, a organização e pontualidade são 

componentes essenciais para estimular o aluno: 

Ela era muito boa, muito simpática, muito simples, ajudava muitos alunos. 

O Professor de Geografia Regional era bastante idoso, mas tinha uma energia, e não 
perdia a aula, não chegava atrasado, ele bem rígido e pontual. Eu gostava muito 
dele. A maneira que ele dava aula, chamava a gente no quadro, trazia mapa, era 
aquela relação muito séria, não sei se por causa da idade todo mundo prestava 
bastante atenção, ninguém conversava. 

Para o Professor “E” a linguagem acessível, a simpatia, a cobrança de envolvimento, o 

carisma: 

Lembro até hoje da Marília, é tipo assim, falar a língua do aluno. [...] A professora 
Leontina do Departamento de Educação era tida como um monstro, e não vi monstro 
nenhum; vi uma senhora muito simpática, fiz uma brincadeira no início com ela, eu 
achei que iria me jogar pedra, mas não ocorreu, foi maravilhosa. 

Pelo próprio jeito da professora Florice me atraiu bastante, porque eu fiquei preso, 
eu imaginei professores daquele perfil e depois descobri que era ela aquela 
expectativa que eu achei próxima do ideal. É algo na personalidade dela, ela era 
muito próxima dos alunos, era pessoa que tratava todo mundo pelo nome, ela tinha 
certo carisma com as pessoas. Simplesmente foi uma afinidade, o assunto também 
era bom na parte de humanas. 

Um outro rol de atributos positivos dos professores, encontrados no material de 

entrevista, diz respeito a questões relacionadas à esfera metodológica, quase sempre aliada às 

categorias afetiva e atitudinal discutidas anteriormente. Na verdade, são questões simples que 

fazem parte do cotidiano da sala de aula, como, por exemplo, o jeito de falar, o jeito de 

chamar constantemente o aluno ao quadro, incitando a sua participação, o modo de organizar 

o quadro, o modo de conduzir uma aula discursiva e o modo de tornar o assunto inteligível 

para o aluno. Como disse um professor, “eles mostraram o assunto que eles queriam da 

maneira como você queria”. Segundo ainda os professores pesquisados, a experiência com os 

docentes do ensino superior, a exemplo dos da Educação Básica, influi também em sua 
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prática pedagógica, na medida em que alguns deles eram admirados e imitados. Da mesma 

forma, lembram com facilidade dos exemplos que não devem ser seguidos: as faltas 

excessivas, o despreparo para o ensino superior, a falta de rigor na correção dos trabalhos e o 

improviso. 

Quanto ao acompanhamento do curso de graduação, os professores alegaram que uma 

das principais dificuldades encontradas foi conciliar o estudo com o trabalho. 

Como tinham que dedicar boa parte do tempo ao trabalho, isso comprometia o estudo 

fora dos momentos de aula; por conseguinte, um elevado rendimento nas tarefas propostas. 

Isso também concorria para aumentar o período de permanência na universidade, pois eram 

obrigados a cursar poucas disciplinas; em alguns casos, até trancar o curso. “Teve uma época 

que parei por seis meses, sem nenhuma disciplina”. A opção por deixar o trabalho para se 

dedicar inteiramente ao curso tinha como conseqüência o aumento de problemas de ordem 

financeira, sobrecarregando o provedor das despesas. Fato recorrente e que ilustramos com o 

depoimento, visto anteriormente, já na parte 4 deste estudo: “a situação ficou tão pesada para 

minha mãe que ela teve que trabalhar lavando roupa, de empregada doméstica, me 

incomodava o fato de ter vinte anos e não poder ajudar”. Diante desse quadro de dificuldades, 

recordam a tolerância e solidariedade dos professores universitários, às vezes compensando as 

faltas com a realização de trabalhos a serem entregues posteriormente. 

Para a maior parte dos professores, o paulatino envolvimento com o curso afastava a 

idéia de desistência, aumentando a responsabilidade e o desafio de permanecer, e trabalhar 

concomitantemente. 

A maneira encontrada de auferir algum rendimento era “dar” aulas particulares, 

trabalhar em alguma escola particular durante o curso ou tentar conseguir uma bolsa de 

estudos, o que não era fácil. O excerto do material de entrevista da Professora “B” é 

exemplar: 

Até que um dia mandei meu currículo, aí o colégio de um amigo me chamou para 
fazer o teste e fiz o teste nesse colégio, e passei. Foi interessante que nessa época a 
gente estava tão ruim de dinheiro que ficamos sem ter onde morar; então fomos 
morar numa casa no Saci. Dei aulas de reforço para alunos do Dom Barreto, Colégio 
das Irmãs; fiz um teste no Ângulo e passei. 

Desse modo, era difícil conciliar o horário de trabalho com os estudos, fato que 

dificultava a preparação das atividades, tendo, muitas vezes, de serem feitas às pressas, 

próximo ao período de entrega aos professores. Portanto, o fato de trabalharem interferia 
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bastante na dedicação aos estudos, forçando-os a se desdobrarem a fim de dar conta de duas 

atividades. 

De acordo com os depoimentos, alguns professores afirmaram que durante a 

graduação não haviam firmado ainda a idéia de que a licenciatura os prepararia para a 

docência, o que é um fenômeno curioso. O aluno entra na universidade e apenas ao final do 

curso passa a tomar consciência de que foi preparado para a docência: “para ser sincero eu 

não tinha essa compreensão de que eu estava me formando para ser professor de Geografia”. 

Achamos que isso é fortemente influenciado pelo modelo curricular de formação dos 

professores, que transfere a Prática de Ensino na escola para o último ano do curso. Assim, é 

comum que os alunos alimentem a idéia, de que estão sendo preparados para uma formação 

técnica; daí sentirem uma espécie de surpresa ou impacto ao terem de assumir a sala de aula. 

Provavelmente isso venha a ser minimizado com as mudanças que estão sendo operadas na 

Prática de Ensino, após a promulgação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), 

referentes à Licenciatura em Geografia. Em outro texto, chamamos a atenção para esse fato:  

Outro tema candente das DCNs se refere ao ordenamento da formação profissional, 
na esfera de bacharelado e de licenciatura. Particularmente em relação a este último, 
estabeleceu-se que os cursos de Licenciatura Plena de Graduação terão uma carga 
horária mínima de 2800h, sendo: 1800h para conteúdos curriculares, de natureza 
científico-cultural; 200h para atividades acadêmico-científico-culturais; 400h para 
Estágio Curricular Supervisionado; e 400h para a prática vivenciada ao longo do 
curso (EVANGELISTA, 2005). 

Perguntados se o curso exigia trabalho final, os professores responderam que não; 

sendo essa, inclusive, uma questão realçada por um deles para a extrema dificuldade que teve 

em elaborar uma monografia em um curso de Especialização. Na verdade, a prática pesquisa 

foi muito tênue na graduação para todos os professores, terminando-a sem deter os 

procedimentos básicos para elaborar um projeto de pesquisa. Como atividade final dos cursos, 

à época, foi dada prioridade ao Estágio Supervisionado em escolas e à elaboração de um 

relatório das atividades realizadas. 

Uma observação pertinente levantada pelos professores foi relacionada à falta de 

orientação dos formadores quanto à preparação curriculum vitae ao longo do curso, 

denotando o descuido com uma questão de considerável importância. Isto significa não só 

falta de organização, mas também de uma visão global em relação à carreira, ao aluno, que 

passa toda a graduação sem o cuidado de fazer uma escolha adequada de atividades que deve 

participar, nem de proceder à sua documentação, para somar pontos em seu currículo. Um 
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exemplo típico é o dos congressos, em que o aluno freqüenta apenas como ouvinte, sem 

apresentar trabalho – o que realmente conta.  

Destaque-se, entretanto, que tal problema parece haver diminuído nos últimos anos. 

Percebe-se maior conscientização dos alunos no que diz respeito à necessidade de formar um 

bom currículo; pois atualmente aumentou sobremaneira a concorrência em alguns setores, 

como, por exemplo, o da Pós-Graduação, tanto lato como stricto sensu, em expansão na 

região, que exige, cada vez mais, bons desempenhos em termos de curriculum vitae nos 

processos seletivos. Observe-se, sobre este assunto, o comentário do Professor “E”:  

Está aí o problema que meu currículo não me possibilitou, eles não disseram que a 
gente precisava realizar trabalhos, eu via os outros apresentarem, achava bonito, 
batia palmas e muito tempo depois foi que senti que não tive essa preparação. Hoje 
eu vejo que os meninos são direcionados para isso: olha você tem que fazer a 
monografia, tem que fazer um artigo, tem que apresentar o trabalho no currículo, 
você tem que fazer Mestrado. Naquela época terminar a Universidade já era grande 
coisa.

Quanto à participação em Movimento Estudantil apenas o professor “E” teve essa 

experiência diretamente, por ter sido membro de Centro Acadêmico. Segundo ele, foi uma 

experiência rica, visto que pôde conhecer muitas pessoas. Em razão disso, diminuiu a timidez 

e melhorou a auto-estima. Por sua vez, o contato com o universo de idéias e a freqüência das 

viagens propiciaram-lhe maior aprendizado político.    

Do total de professores, dois deles procuraram situar a discussão sobre a escola em 

uma problemática maior, referindo-se a aspectos relativos ao contexto social. Isso surgiu 

fluentemente no discurso, que apresentava acentuada politização. 

Em todos os relatos até então analisados, acreditamos haver ligação com a trajetória 

seguida por esses professores; um, pela forte influência familiar, marcada por militância 

política; o outro, por seu envolvimento com o Movimento Estudantil durante a graduação. 

Neste sentido, pode ser citado, por exemplo, o discurso da Professora “B”, permeado de 

preocupação com o social, com as condições difíceis enfrentadas pela escola no Brasil, com a 

questão das desigualdades sociais, com as dificuldades enfrentadas por seus alunos, com os 

empecilhos que enfrentam, ressaltando a importância do papel social do professor nesse 

contexto.  

Por outro lado, o discurso da Professora “E” traz junto com a crítica uma forte carga 

de ironia e desilusão à medida que relata experiências negativas de sua trajetória docente e 

avalia a situação atual da escola. Porém, não observamos nisso apenas um desestímulo ou 

descrença com a profissão, mas uma forma encontrada para interpretar as condições de 
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trabalho, de um realismo incomodante; também não caracteriza renúncia à crença de que é 

possível a mudança ou uma espécie de descompromisso, pois em vários momentos 

evidenciamos a busca de uma postura reflexiva voltada para a compreensão à problemática 

escolar, mesmo que muito ligada a elementos práticos. 

4.1.4 Formação na Pós-Graduação 

Dos cinco professores, apenas dois fizeram Pós-Graduação, em nível de 

Especialização. A Especialização foi vista por eles como uma oportunidade para atualizar os 

conteúdos e o discurso geográfico. Os dois cursos foram realizados em Teresina, na 

Universidade Federal do Piauí-UFPI e na Universidade Estadual do Piauí-UESPI. 

Outro ponto importante relatado é que o curso de Especialização serviu de estímulo 

para a realização de atividades na escola, principalmente no tocante àqueles temas que foram 

mais estudados. A Professora “A” ressaltou que um desses temas foi o estudo do meio 

ambiente; e como tinha lido sobre esse assunto durante a Especialização, aproveitou-o como 

background para efetuar um trabalho de pesquisa com os alunos sobre os problemas 

ambientais do bairro onde viviam. Além do meio ambiente, essa professora destacou outros 

assuntos a atraíram, sobremodo, na referida Pós-Graduação, como, por exemplo, o estudo do 

conceito de globalização e o estudo sobre Metodologia do Ensino.  

Para o Professor “E” a Especialização aconteceu muito depois de concluída a 

graduação, dez anos de atraso, segundo ele.  

Uma das principais dificuldades relatada por esse professor nesse Curso foi a 

realização de uma monografia; para ele, algo novo e bastante trabalhoso, tendo em vista que 

não havia passado, anteriormente, por essa experiência. Em seu depoimento, não escondeu o 

contentamento de ter conseguido terminá-la em tempo hábil, um desafio superado, sobretudo 

pela difícil conciliação dos trabalhos da Especialização com as tarefas da escola em que 

trabalhava. 

4.2 ELEMENTOS ASSOCIADOS ÀS DISPOSIÇÕES CULTURAIS 

O conjunto de questões contempladas de agora em diante visam buscar mais 

elementos explicativos relativos à constituição do habitus professoral. Procuramos encontrar 

na prática dos professores, objetivada em diversas atividades de sua experiência cotidiana e 

atuação profissional, aspectos relevantes, que, incorporados no conjunto de esquemas 
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mentais, pudessem influenciar e determinar percepções e apreciações em sua vivência como 

professor. 

Constatamos no relato dos professores pesquisados elementos associados a uma 

familiarização com obras artísticas populares, evidenciadas nas preferências evocadas, 

algumas delas estreitamente relacionadas à sua prática docente. Não vimos, assim, o consumo 

de bens culturais que indicasse um aprendizado institucionalizado, proveniente de uma cultura 

erudita, com categorias formais de classificação dos produtos culturais. Na verdade, 

conferimos que nas preferências culturais dos professores estavam fortemente arraigados 

elementos associados à cultura de massa. 

Do ponto de vista de sua posição no mundo social, os professores, por sua origem, 

demonstraram ter reduzido capital cultural e simbólico; fato que se refletiu em suas escolhas 

estéticas, distanciando-se do estilo de vida expresso nos gostos da classe dominante, tidos 

geralmente como legítimos. Segundo Bourdieu (1999b), indicadores como o nível de 

instrução ou origem social expressam o modo de produção do habitus. Esses indicadores são 

princípios de diferenças somente nas competências adquiridas, mas também na maneira de 

levá-los à prática. 

4.2.1 Participação em eventos 

É interessante observar nos dados de entrevista que os professores participaram de 

forma bastante diferenciada em eventos, como os congressos científicos; desde uma 

participação mais tímida, como a do Professor “C” e da Professora “D””, a uma participação 

efetiva, como a do Professor “F ”, que diz ter participado de cerca de vinte e sete congressos, 

muitas vezes durante o período de estudante, quando foi membro do Centro Acadêmico de 

Geografia-CAG. 

O intuito, nesta análise, é verificar a correlação entre as diversas práticas dos 

professores, observando até que ponto a participação ativa em congressos pode influir em 

uma prática pedagógica diferenciada, já que o envolvimento nessas atividades pode sugerir 

que o professor busca atualização, pesquisa seu cotidiano escolar, trabalha em grupo e divulga 

sua produção, e, ainda, que está atento ao que acontece em sua área.  

No que se refere à participação em congressos, os professores disseram que não 

apresentavam trabalhos; o objetivo era bem mais participar na condição de ouvinte; os de 

maior idade atribuem a isso falta de orientação por parte de seus professores. Para eles, 

constitui uma situação que contrasta com a atual, já que os estudantes, atualmente, recebem 
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melhor orientação nesse sentido, haja vista maior envolvimento em atividades de pesquisa, 

embora esse não seja o caso dos professores pesquisados que concluíram o curso mais 

recentemente. Sob este aspecto, consideramos que há realmente sentido no argumento dos 

professores, posto que, nos dias atuais, há maior informação e conscientização dos estudantes 

em relação à produção e à divulgação científica, avançando mais na direção da pesquisa e 

extensão. Contudo, atuam aí outras variáveis intervenientes, que mudam o rumo das coisas; 

conforme vimos anteriormente, os professores provindos de classe baixa geralmente começam 

a trabalhar cedo, inclusive durante o curso, diminuindo o tempo dedicado a outras atividades, 

que não as aulas. 

Profissionalmente, os professores responderam que têm participado de eventos 

promovidos pela SEMEC, principalmente cursos; estes têm um caráter mais prático do que 

teórico, dando-se ênfase à questão pedagógica, e não especificamente à Geografia. São cursos 

de aprimoramento e atualização conforme relata a Professora “A”, uma das professoras mais 

participativas desses eventos: 

Esses encontros estão buscando essa questão, tentando aprimorar aquilo que você já 
faz em sala de aula. Por exemplo, na Jornada da Educação se vêem vários temas, é 
claro que é teoria, mas faz você pensar naquilo que está fazendo em sala de aula, é 
uma questão de reflexão, você trazer aquilo que é atual, buscar aquela formação e 
tentar pôr em prática em sala de aula. 

Os cursos procuram, assim, suprir necessidades imediatas dos professores em sala de 

aula, mas nem sempre todos participam, alegando a falta de tempo em relação a isso. 

Os dados sugerem que a participação em congressos científicos regionais, mesmo para 

aqueles professores que mais o fizeram, não extrapolou a condição de ouvinte. Apesar disso, 

acreditamos que o simples fato de participar de congressos pode induzir os professores, em 

maior ou menor grau, a terem mais desenvoltura, conhecendo pessoas, dialogando com 

colegas de outras regiões e de outras escolas, refletindo sobre sua prática, na medida em que 

se defrontam com outras experiências. Entra aí uma questão atitudinal importante: a iniciativa 

de acesso a novos horizontes, a outras possibilidades. 

Percebemos um envolvimento distinto dos professores em relação a encontros 

realizados pela SEMEC, enquanto para alguns caracterizavam apenas mais uma atividade, 

consumindo seu escasso tempo, para outros, embora reconhecendo isso, procuravam tirar o 

máximo da oportunidade, assumindo, inclusive, a dianteira nos trabalhos quando encontravam 

abertura. Tornavam o encontro uma oportunidade válida para discutir os fazeres cotidianos, 

cotejando experiências. Esse foi o caso da Professora “A”: 
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Bem, basicamente os PCNs eram para justamente fazer um documento, nesse 
documento se refletiam alguns temas [...] necessários até para a formação do aluno, 
por exemplo, as geografias se reuniam dia de quinta-feira, onde todos os professores 
de geografia de 5a a 8a série se reuniam no Eurípedes de Aguiar; tinha uma 
formadora, no caso era eu; eu teria que preparar os encontros, os encontros eram 
bem dinâmicos, e nesses encontros se teria pauta, produção da pauta, leitura 
compartilhada, sempre dando anuência a questão da realidade do aluno, procurar 
trabalhar temas ou inserir nos conteúdos de geografia temas que pudessem ajudar; 
até porque é uma queixa geral de que os alunos não participam, apáticos, e a 
conclusão foi que os temas estavam desinteressando. Então havia a necessidade de 
se pegar esses conteúdos e trabalhar de forma dinâmica dentro da realidade do 
aluno, trazendo temas como, por exemplo, a sexualidade, como trabalhar o meio 
ambiente dentro da geografia, a questão da sexualidade, a questão do trabalho, 
alguns temas da própria juventude mesmo. 

A esse respeito, reconhecemos na prática dessa Professora a tomada de iniciativas nos 

eventos, evitando assim a participação passiva apenas por que alguém ou a SEMEC decidiram 

convidá-los a se envolver em um determinado trabalho. Nesses casos, ela assumia uma 

posição de protagonismo, chegando a participar da coordenação dos trabalhos, como no caso 

da elaboração da proposta curricular de Geografia da SEMEC, feita pelos próprios professores 

em que participou ativamente na elaboração do trabalho.  Com tal iniciativa, a SEMEC 

procurou amainar o caráter exterior das propostas de ensino de Geografia, possibilitando a 

participação do corpo docente. Todavia, pelo que inferimos dos depoimentos, o material 

utilizado era, basicamente, os PCNs e o livro didático, restringindo a discussão um pouco 

mais aprofundada das questões atinentes ao ensino da Geografia nas escolas, terminando por 

dar ao curso um aspecto de capacitação. 

A participação nesses encontros não ocorreu sem resistências, como no caso da 

Professora “B”, que se reporta ao projeto com os PCNs com uma concepção crítica da 

utilização desse material.  

Olha, teoricamente foi como as outras coisas, me deram o material para me avaliar, 
exceto uma outra coisa que exclui no material. A idéia é boa de trabalhar o 
cotidiano, o dia-a-dia, a idéia para ver as coisas atuais, de preparar para a vida, de 
tudo isso [...]. Teoricamente os PCNs eu diria que são aceitáveis, diria que tem parte 
do princípio bacana; o problema é posteriormente na prática, porque dão a teoria, 
mas não dão condição de trabalhar a prática. Quando você vai trabalhar essa questão 
do dia-a-dia é com material que a gente não expõe ou com a quantidade de aluno 
que dispõe por sala, ou com o pensamento de passar por passar, a estrutura física da 
escola, com a falta de preparação dos novos professores e da instituição como um 
todo, como nós vamos trabalhar isso? Então cospem a teoria na nossa cara e não dão 
condições, e muitas vezes a gente sente que não é preparado para isso, é todo um 
processo. 

Notamos aqui mais uma vez a preocupação dessa professora com a dicotomia entre 

determinantes oficiais e a prática docente. Realmente, se cursos, como o dos PCNs, 

continuarem a limitar-se a transmitir elementos teóricos forjados por especialistas afastados 
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da escola essa dicotomia tenderá a permanecer. O discurso da professora deixou transparecer 

a necessidade de os professores participarem mais das decisões, o que não será resolvido com 

cursos de capacitação ou treinamento. Para incorporar isso a sua prática é preciso incentivar a 

relação dialética entre teoria e prática; conforme seu relato, com certo teor intuitivo; “é um 

processo”, em que a prática deve ser aproveitada pela teoria e esta pela prática. Acrescente-se 

que o professor tem que se dispor a encarar a teoria sem se acomodar repetidamente no pólo 

da prática, negando a teoria por negar, fazendo isso sem argumentos plausíveis. 

Assim, exploramos nas entrevistas se os professores participavam regularmente de 

eventos, se eles tomavam iniciativa quanto a isso, se era algo casual, ou se havia por parte 

deles uma atenção especial em relação a essas participações; enfim, se participação ativa em 

eventos era incorporada à sua prática docente. Compreendemos que agindo dessa forma 

diminuiriam as chances de uma ação desinteressada, até porque alguns dos projetos 

desenvolvidos pela SEMEC exigiam deles participação obrigatória. 

4.2.2 Leituras: livros acadêmicos 

Quando inquiridos sobre a leitura de livros acadêmicos, os professores entrevistados 

responderam que têm lido pouco; a explicação foi justificada pelo elevado preço dos livros, 

incompatíveis com seu baixo poder aquisitivo. Diante desse fato, viam-se limitados a realizar 

leituras basicamente em revistas e no livro didático; tornando-se os principais recursos 

utilizados no preparo das aulas. As revistas mais citadas foram: Mundo Jovem, Educação, 

Caros Amigos, Nova Escola, Ciência Hoje. Por conseguinte, pudemos evidenciar, em suas 

respostas sobre as opções de leitura, uma afinidade de estilo com características comuns, em 

que o acesso a livros acadêmicos é limitado. 

A razão alegada por uma professora foi que os alunos das escolas públicas não exigem 

muito do professor, gerando a falta de estímulo para a leitura; neste caso não seria somente a 

questão financeira, mas a falta de estímulo. Diz que mesmo assim procura complementar suas 

leituras com jornais e revistas. Livro mesmo só durante a graduação, quando então adquiriu 

livros de Sociologia, Economia e Estatística. 

Segundo um outro professor, a saída diante das limitações tem sido fazer empréstimos 

a colegas – mais revistas do que livros. 

Para a professora que fez Curso de Especialização, mesmo durante este curso, não 

chegou a ler diretamente livros acadêmicos, o motivo continuou a ser financeiro. Segundo 

suas palavras: “são várias disciplinas, dificilmente se teria condição de comprar um livro, e 
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ficaria um pouco restrito, porque quando o professor inicia uma disciplina ele recorre a vários 

livros”. Daí porque a opção mais viável tenha sido o uso de fotocópias. De qualquer maneira, 

esta professora tentava ler esse material, porém, quando argüida a citar alguns autores lidos, 

disse não se lembrar. 

Apenas uma professora afirma ter comprado livros depois de concluída a graduação, 

mesmo assim foram poucos, cerca de três, em somente um deles o autor era da Geografia, 

Milton Santos. 

Com base na realidade estudada, pudemos comprovar, em geral, que os professores 

lêem poucos livros, praticamente não utilizando esse recurso quando sentem necessidade de 

entender melhor problemas que surgem em sua prática na escola. A leitura do livro didático é 

predominante, como bem mostra este comentário: “não tenho livros, tenho material 

fotocopiado, mas eu não lembro o nome dos autores. Só tenho livros didáticos, muitos livros 

didáticos”. Em outros momentos da pesquisa, realmente constatamos tal fato; o livro didático 

constitui, muitas vezes, o único e principal material de leitura e fonte para a preparação das 

aulas, tanto do aluno como do professor. 

Os professores se ressentiram da escassez dos livros didáticos regionais; além disso, 

eram direcionados ao público brasileiro; não contemplando, por exemplo, aspectos do Estado 

do Piauí. Enfatizaram a falta de livros acadêmicos nas bibliotecas das escolas, que têm um 

acervo bastante limitado, especialmente em duas delas. Quanto a isso, a fala da Professora 

“D” é esclarecedora: 

Não, é fraquíssima a biblioteca daqui, não existe biblioteca, porque aqui a sala de 
vídeo é junto com a biblioteca; se os alunos estão assistindo ao vídeo e se você os 
levar para pesquisar não pode, e os livros que têm são pouquíssimos, as pessoas que 
trabalham na biblioteca não são preparadas para isso. Na verdade a biblioteca daqui 
é muito fraca. 

Seria generalizar demais afirmar que a situação da biblioteca é a mesma nas três 

escolas pesquisadas. Elas variam. Diríamos que é uma variação em termos de organização e 

disposição do material, mas no geral não dispõe de material específico de Geografia, 

direcionado para o professor. 

Como os professores lecionam no Ensino Fundamental, recebem com mais facilidade 

livros desse nível, sendo mais difícil receber dos divulgadores livros do Ensino Médio. Estes 

são utilizados pelos professores como objeto de consulta, por apresentarem maior 

aprofundamento em comparação com os do Ensino Fundamental. Já em se tratando de livros 



85

paradidáticos, ainda é mais raro consegui-los, pelo fato de não serem adotados em escolas 

públicas. 

Essas preferências de leituras têm uma forte correlação com as posições sociais 

ocupadas pelos agentes, fortemente orientadas por sua classe social menos favorecida. 

Enfatize-se que, para esses professores, o fato de pertencerem ao nível socioeconômico 

supramencionado, os investimentos educativos e em práticas culturais tende a ser menor. 

Na verdade, outras pesquisas têm mostrado a pouca leitura de livros acadêmicos pelos 

professores; mas, além disso, a questão principal não se resume à compra do livro técnico, 

haja vista que são, indiscutivelmente, caros. Esta realidade dificulta sobremaneira ao 

professor – em geral, com salários aviltados – adquiri-los. Embora precisem encontrar uma 

forma de lê-los. O ato de ler é o mais importante. E, para levar adiante um programa de 

leituras, seria preciso, lutar pela melhoria das condições de trabalho e de estruturação de 

bibliotecas, tentando criar estratégias sistemáticas de leitura. Por exemplo: selecionar, para 

posterior aquisição, alguns livros fundantes da área, esforçando-se para comprá-los; solicitar 

junto à SEMEC, a aquisição de alguns livros básicos, por área, para que ficassem 

disponibilizados na biblioteca da escola; e, simultaneamente, organizar os textos 

fotocopiados, com todos os dados bibliográficos, encadernando-os e fichando-os; enfim, 

buscar alternativas concretas diante das dificuldades apresentadas. 

4.2.3 Preferências culturais: experiência com língua estrangeira 

O inglês é a língua que os professores tiveram mais contato, por ser estudado como 

disciplina do currículo da Educação Básica ou na modalidade instrumental na Universidade. 

Apenas uma professora teve experiência com essa língua em curso específico, sem chegar a 

concluí-lo: “saí porque ficou caro”. 

Em termos de capacidade para lidar com a língua, os professores responderam que a 

relação com o inglês se limita à leitura, conseguindo traduzir textos pouco complexos.  

4.2.4 Preferências culturais: televisão 

De acordo com os relatos, verificamos que o ponto de vista dos professores sobre a 

Televisão pode ser dividido basicamente em três categorias: a que assume de imediato uma 

postura crítica sobre a televisão; outra que procura aproveitar alguns exemplos do conteúdo 

televisivo nas aulas, às vezes, com certa passividade; e a última que usa a Televisão como um 

recurso de ensino, valendo-se de programas voltados para o ensino e de filmes. 
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Do lado da crítica, os professores questionaram o conteúdo de alguns programas e 

filmes, principalmente aqueles que exploram a violência e o sexo, considerando que eles 

terminam banalizando esses temas, tornando a abordagem pouco educativa. 

O olhar crítico também se dirigiu ao caráter alienante que pode ter a televisão, visto 

que ela veicula com bastante intensidade um conteúdo de cultura de massa, tendo a 

publicidade um papel de destaque, forjando gostos e consumos, que beneficiam grandes 

empresas. Por esse viés, os professores afirmaram que procuram mostrar aos alunos o que está 

subjacente a tudo isso; revelando os beneficiados com a criação dos padrões de consumo, a 

intencionalidade na produção de sentidos, o caráter ilusório de alguns programas. A 

Professora “B” reportou-se a isso, segundo se pode comprovar em seu depoimento: 

Gosto de usar exemplos deles do cotidiano, o que eles acham bonito; eles acham 
bonitas as pessoas A ou B, ou você ter isso ou você ter aquilo fisicamente; quem 
criou esse padrão para se comparar futuramente com outras culturas, padrão de 
beleza é outro; de onde surgiu esse padrão de que as pessoas têm que ser magras, e 
como mudou isso, as atrizes são magras; a questão do preconceito, a gente vê muito 
essa questão do racismo, que é muito batido, como todo mundo fala isso. Nas 
novelas as pessoas negras sempre têm um papel secundário, algumas exceções 
acontecem, mas historicamente é isso que tem acontecido. Então, na verdade, a 
gente tem uma série de ideologias dos próprios jornais, de como eles passam as 
informações, às vezes é a mesma notícia em dois jornais diferentes, eles poderiam 
ver informações que trazem de uma maneira ou de outra. Então que eles percebam 
que a Televisão passa informações [...] totalmente distorcidas para beneficiar 
alguém, então tem que pensar bem o que está sendo dito. 

Com uma boa dose de ironia um professor disse preferir desenhos animados a novelas 

e filmes televisivos, por não ter paciência, nem tempo para assistir a essa categoria de 

programa. Afirmou entreter-se com esportes, por criarem maior expectativa, como também 

por sua efemeridade; a categoria documentários também foi citada (Globo Repórter, SBT 

Repórter).  

Na segunda categoria de respostas, os professores partiram do pressuposto de que a 

Televisão pode propiciar elementos para discutir-se em sala de aula, não esboçando nenhuma 

crítica contundente como ponto de partida. Para eles a Televisão é puro entretenimento. 

Foram citados vários programas da TV aberta (novelas, fantástico, Faustão etc.). Teceram 

elogios às peculiaridades de documentários que abordam características dos continentes. 

Apontaram também os telejornais nacionais, a exemplo do Jornal Nacional e do Jornal da 

Globo. E, sempre que possível, procuravam relacionar o conteúdo trabalhado em sala de aula 

com o da Televisão, fossem programas de variedades, fossem novelas: “Eu peguei várias 

novelas, por exemplo, O Clone, eu sempre trazia a novela Clone para sala de aula quando 

falava no modo da civilização Islâmica, pegava algumas partes e comentava em sala de aula”. 
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Diferente da primeira categoria de respostas, há aqui uma visão menos crítica sobre a 

Televisão, não obstante os professores afirmassem que procuravam tirar proveito daquilo que 

interessasse para sua abordagem. A programação televisiva, nesse caso, está incorporada à 

rotina dos professores, sendo uma fonte básica de informação e entretenimento. Daí 

recolherem, naturalmente, elementos que julgam apropriados a acrescentar às atividades de 

ensino. A Televisão é, assim, o principal elemento da mídia de massa a influenciar à prática 

do professor; recurso que ele utiliza quase que inconscientemente em suas aulas, concorrendo 

bastante para a constituição do habitus relacionado ao ensinar Geografia. O fragmento do 

relato da Professora “B” exemplifica nossa afirmação. 

Falando sobre violência na escola, aí eu tento colocar para eles também relacionar a 
violência na escola com a da cidade, do bairro, deles com eles mesmos; tento dar 
uma orientação para que não venha a acontecer ou que diminua; com relação à droga 
mesmo ou que chame a atenção deles, tipo, Tisuname, os furacões, eles ficam todos 
querendo saber. E aí eu tento passar para eles, mesmo que naquele dia eu não esteja 
falando sobre aquilo, coincide. Quando aconteceram aqueles furacões ultimamente 
nos Estados Unidos, o Catrina, eu estava fazendo um seminário com eles, e tinha um 
deles que ia falar sobre furacões, e aí coincidiu que foi no mesmo período. 

Na terceira categorização, eles teceram comentários sobre a utilização de programas 

educativos. Sobre isso apenas um professor comentou haver explorado essa modalidade de 

programa, mas no passado e em outra escola, tanto no ensino noturno como regular. 

Entretanto, pelo que evidenciamos, a utilização desses programas era muito restrita, mesmo 

considerando que as escolas dispunham de mecanismos para a gravação de programas 

televisivos, como o TV Escola (patrocinado pelo MEC), que apresenta em sua programação 

aulas com diversos temas que interessam à Geografia. O depoimento do Professor “E” ilustra 

essa questão: 

Eu aqui na primeira experiência nessa escola há sete ou oito anos, trabalhava com 
material do Telecurso, usava tanto no ensino noturno como no ensino regular; eu 
procurava os temas que fossem relacionados, dava para trabalhar numa boa e sempre 
que possível eu procurava os filmes para a gente complementar a idéia, abrir idéias, 
mostrar que o livro não sabe tudo, mostrar que o livro sabe alguma coisa e que o 
próprio aluno tenha a sua avaliação, porque a gente tinha muito tempo. Eu tinha uma 
turma com dez aulas por semana, o pessoal era uma maravilha, e toda vez a gente 
assistia a um filme duas vezes; a gente via o filme, a opinião do aluno sem qualquer 
interferência, depois eu fazia um comentário, direcionava a nova exibição, na 
segunda vez pedia um relatório final. 

Como podemos notar dos referentes contemporâneos para a constituição do habitus do 

professor, a Televisão ocupa um lugar predominante, não obstante às críticas quanto ao seu 

uso exacerbado e acrítico. Nesse sentido, os professores estão sujeitos à “realidade da cultura 
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de massa, com sua pluralidade de produtos e mensagens, com sua capacidade de circulação, 

como uma nova matriz cultural” (BOURDIEU apud SETTON, 2002, 69).  

4.2.5 Preferências culturais: literatura 

A literatura é um outro tópico que julgamos pertinente sobre as preferências culturais 

dos professores. Acerca disso, eles reconheceram ter lido pouco; e, quando se referem a 

autores e livros, lembram imediatamente do que foi estudado no ginásio e no segundo grau: 

“têm tantos livros bons, mas é a questão da própria profissão, a gente se direciona a alguns 

livros, mas tende a ler mais revistas”.  Os autores citados são todos nacionais, como, por 

exemplo, Machado de Assis e José de Alencar e obras: A Moreninha, O Seminarista, Vidas 

Secas, que, segundo uma das professoras: “em todos esses eu dei uma passadinha por eles”. 

Nas lembranças dos professores, a literatura estava diretamente associada ao segundo 

grau, quando havia uma disciplina voltada para o estudo da literatura brasileira; esse foi um 

período de maior envolvimento com o assunto, como disse uma professora, “me apaixonei 

pela literatura especificamente”.  

A professora que demonstrou maior contato com a literatura, disse que, em termos de 

gosto evitava o que chamou de romances melosos e histórias muito fantasiosas, preferindo 

livros que instigassem o raciocínio. O último livro que leu foi o Código da Vinci, romance 

bastante divulgado no mercado editorial e livros mais específicos de sua área. Como escola 

literária, disse gostar mais do Modernismo, embora não tenha discorrido sobre esse assunto. 

Em sua fala, percebemos o gosto pela poesia, que, segundo ela, começou no segundo grau, 

quando, junto com um primo, chegava a decorar vários poemas. Citou como poemas 

preferidos as de Castro Alves, Cecília Meireles e Clarice Lispector. Sem se estender muito: 

“acho a Cecília mais leve, a Clarice é mais intrínseca, mas os dois estilos me agradam 

profundamente, são as minhas preferidas”.  

Como também escrevia poemas, comentou que procurava utilizá-los no ensino, 

principalmente quando considerava necessário criar um ambiente de desconcentração em sala 

de aula. Ela comentou ainda que estimulava os alunos a fazerem versos, exercitando a 

criatividade. A fim de enriquecer os versos, solicitava aos alunos que fizessem pesquisa sobre 

o assunto em livros, revista e internet. 

Atualmente, o pouco tempo livre de que dispõem, os professores têm a concorrência 

da Televisão, um verdadeiro vício segundo um deles, sendo a principal fonte de informação. 
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Isso refletiria também uma falta de disciplina, pois o pouco tempo livre que resta poderia, 

também, ser ocupado com leituras. 

As opções de leitura dos professores entrevistados expressam bem a posição que 

ocupam no campo social; em outras palavras, a de agentes que interiorizaram de forma 

limitada aspectos requintados do gosto comum à elite social, que procura legitimar-se, 

adotando preferências literárias que se distanciem das preferências populares. Sobre isso, 

Bourdieu (1999b, p.10) esclarece que os bens consumidos socialmente e a maneira de 

consumi-los é variável de acordo com a categoria de agentes e com os campos se manifestam. 

4.2.6 Preferências culturais: revistas e jornais 

Sobre as revistas que mais liam, os professores disseram ser as mesmas aproveitadas 

no ensino; havia, assim, um direcionamento. Como exemplos, foram mencionadas as revistas: 

Nova Escola, Mundo Jovem, Super Interessante e Época, pelo fato de apresentarem matérias 

que podiam ser aproveitadas na prática pedagógica. “Às vezes eu pego um texto que acho 

interessante, com alguma dinâmica, música, que traga alguma sugestão, além de haver alguns 

textos bons, têm algumas dicas para trabalhar música e dinâmica de relacionamento”. Três 

professores disseram assinar pelo menos uma dessas revistas. Eles evitam ter mais assinaturas 

por terem pouco tempo para ler. Quando necessário, compram outras revistas em bancas de 

jornal. 

As revistas também constituíam fonte de atualização, à medida que continham textos e 

dados mais atualizados do que os livros. Um professor descreveu que, ao consultar revistas, 

procurava tabular dados, prepará-los didaticamente, porque às vezes encontram dados em 

livros com defasagens de até cinco anos. 

Uma das professoras descreveu que sempre buscava levar aos alunos um ponto de 

vista crítico sobre a leitura de revistas, mostrando-lhes os interesses em jogo na produção das 

matérias; e, ainda, o poder da imprensa, a questão da manipulação da informação e da 

imagem das pessoas. Nesse sentido, criticou contundentemente revistas de variedades, tais 

como a VEJA e a ISTOÉ, que, em sua opinião, veiculam matérias pagas e tendenciosas, 

enganosas para o leitor pouco atento. Ela comentou ainda que se paga caro demais para 

receber informações distorcidas. Isso é realmente uma questão delicada, quando sabemos que 

qualquer revista tem uma linha editorial predeterminada, cabendo ao leitor o discernimento 

sobre o que está lendo, se concorda ou não com o que está escrito. 
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Outro professor relatou que, geralmente, consultava revistas da escola e que quando 

encontrava alguma matéria interessante levava a revista para casa. As revistas assinadas em 

sua escola eram VEJA, Nova Escola e ISTOÉ. 

Os professores entrevistados, ao referir-se à leitura de jornais, buscam sempre 

relacioná-la às atividades de ensino. A leitura é comprometida com a finalidade educativa. 

A compra do jornal não fazia parte da rotina dos professores; esses periódicos eram 

lidos nas escolas, que geralmente assinam algum jornal. Eles destacam que, nos dias atuais, a 

atualização com informações de jornais já não é tão necessária, porque outros meios de 

comunicação, como TV e a internet veiculam, basicamente, as mesmas notícias. “Vou pagar 

[...] por esse jornal se tenho todas as informações que passam na televisão”? 

Os professores explicaram também que orientavam os alunos a utilizar os jornais 

como fonte de consulta, procurando reportagens relacionadas aos assuntos discutidos durante 

as aulas. Os jornais ajudam também em pesquisas sobre países, quando as informações dos 

livros se mostram insuficientes. São auxiliares importantes, especialmente porque a maioria 

dos alunos não tem acesso a esse recurso em casa. 

4.2.7 Preferências culturais: música 

Os professores também foram inquiridos sobre seus gostos musicais. Os gêneros 

preferidos lembrados por eles foram: Música Popular Brasileira (MPB): Maria Bethânia, Ana 

Carolina, Elis Regina, Milton Nascimento, Djavan, Chico Buarque. O Forró: Luiz Gonzaga, 

Fagner. Romântico: Roberto Carlos. Sertanejo: Zezé de Camargo e Luciano. Internacional: 

John Lennon. A música sertaneja é admitida na voz dos cantores anteriormente citados, no 

mais é criticada. O Funk também é criticado, principalmente pelo conteúdo de suas letras, 

denegrindo a imagem da mulher, e o estilo agressivo. Expressam, assim, preferências afeitas 

ao seu condicionamento social, bem de acordo à posição social por eles ocupada. 

Assim, as representações dos agentes variam segundo a sua posição (os interesses 
que estão associados a ela) e segundo o seu habitus como sistema de esquema de 
percepção e apreciação, como estruturas cognitivas avaliatórias que eles adquirem 
através da experiência durável de uma posição no mundo social. O habitus é ao 
mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de práticas e um sistema de 
esquemas de percepção e apreciação de práticas. E, nos dois casos, suas operações 
exprimem a posição social em que foi construído. Em conseqüência, o habitus 
produz práticas e representações que estão disponíveis para a classificação, que são 
objetivamente diferenciadas; mas elas só são imediatamente percebidas enquanto tal 
por agentes que possuam o código, os esquemas classificatórios necessários para 
compreender-lhes o sentido social (BOURDIEU, 2004b, p.158). 
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Uma professora afirmou que, por influência do pai, que tocava sanfona e violão, 

recebeu estímulos musicais, e também para produzir versos; e que procurava aproveitar essa 

influência em sua prática docente, já que os alunos gostam.  Disse que fazia paródias, 

acompanhando-as com o violão. Segundo ela, ainda hoje, alunos da oitava série lembram as 

músicas tocadas em sala de aula na quarta série. Para ela, isso era revigorante. 

A mencionada professora afirmou também que em suas aulas eram cantadas músicas e 

analisadas suas letras, procurando fazer isso com o apoio de encenações, chegando inclusive a 

criar personagens que, com o tempo, tornaram-se bastante familiares entre os alunos. Assim, 

em suas aulas, a música era uma constante. Os alunos podiam cantar, encenar, inventar, “faço 

música com eles, eles acham o máximo”. A música era também mote para trabalhar temas 

importantes, como o racismo. Um exemplo disso, segundo ela, foi a discussão sobre o 

racismo com alunos da sétima série, tendo como apoio uma música da cantora Adriana 

Calcanhoto que tratava do tema; havia boa aceitação dos alunos, embora percebesse que 

aquele não era o gênero musical que mais gostavam. Adotou a seguinte metodologia: 

Eles não ficaram com a letra, foi uma falha minha. Foi assim, primeiro expliquei 
para eles, li a letra para eles, porque acho que tem que ter a letra, mas aí foi a 
questão do tempo; mas li, fiz alguns comentários e perguntei o que eles achavam(?). 
Trouxe gravador, discutimos, falei sobre a própria cantora, falei o porquê daquela 
coisa ali, pedi para eles falarem um pouquinho e coloquei a música. Depois que 
coloquei a música, deixei-os pensar um pouco e depois coloquei novamente para 
eles sentirem como é o estilo; em seguida fiz alguns comentários e desenrolou, mas 
acho também que tem que ter a letra com eles. 

Para essa professora, a utilização de música tem sido um recurso bastante atrativo, 

porque instiga os alunos à discussão crítica sobre os problemas sociais abordados no livro 

didático. Por sua vez, ressaltou que o envolvimento com as atividades musicais acontece aos 

poucos. 

Outra professora também explorou músicas em suas aulas, mas de uma forma mais 

técnica do que no caso anterior, até porque não tocava nenhum instrumento musical. Por isso, 

selecionou músicas que tivessem uma relação intrínseca com o conteúdo ensinado, citando 

dois exemplos marcantes: Planeta Água de Guilherme Arantes, que trata do ciclo hidrológico; 

e Asa Branca de Luiz Gonzaga, que trata do problema da seca no Nordeste brasileiro. Ela 

comenta que antes de ir para a sala de aula procura ouvir a música, e, em seguida, elabora 

algumas questões relacionadas com o conteúdo abordado na unidade de ensino. 
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4.2.8 Preferências culturais: cinema e teatro 

Em relação ao cinema, os professores disseram gostar dos gêneros: histórico, comédia, 

romântico e ficção. A justificativa para essas opções foi: o gênero histórico tem um conteúdo 

muito forte, resgatando acontecimentos sociais; a comédia é necessária, como relaxamento e 

descontração; o romântico por ser suave; e a ficção por estimular a imaginação. 

Para os professores, o cinema ainda é um entretenimento caro; em razão disso, 

assistiam aos filmes, mais freqüentemente, em casa do que no cinema, mesmo sabendo que 

em Teresina existem boas salas cinematográficas. Um professor disse que chegou a sugerir 

alguns filmes para seus alunos, porém sabia que dificilmente eles iriam assistir, devido a 

distância e o preço do ingresso. Antes, quando existia um programa de apresentação de filmes 

na Sala da Cultura (Projeto da Fundação Cultural do Estado-FUNDAC), freqüentava mais, 

porque os preços eram acessíveis. Outro professor afirmou que ir ao cinema não era um 

programa tão freqüente, alegando que, por ser casado teria que levar toda a família, onerando 

seu orçamento.  

Diante dessas dificuldades, para os professores é preferível assistir aos filmes em casa, 

em aparelho de DVD.  

Quanto à utilização dos filmes no ensino, verificamos que foram utilizados como 

apoio à discussão de determinados temas, tendendo a ocupar todo o tempo da aula. Os 

professores falaram que normalmente assistiam ao filme antes de apresentá-lo aos alunos, a 

fim de evitar uma interpretação superficial. Por isso, depois da apresentação, solicitavam a 

apreciação da turma para, em seguida, o próprio professor proceder ao comentário. Durante a 

pesquisa, chegamos a assistir à aula de um professor, que consistia na apresentação de um 

vídeo aos alunos. O vídeo, apresentado em uma sala específica para esse fim, ocupou todo o 

tempo da aula. Devido à limitação do acervo da escola, o filme foi locado. Durante essa 

apresentação, não vimos o professor dispor de um roteiro ou um conjunto de questões sobre o 

filme. Concluída a apresentação na aula seguinte, foi realizada uma reflexão em sala de aula 

sobre elementos do filme, representando, entretanto, uma forma de encaminhamento da 

atividade. 

Apenas uma professora respondeu que teve uma experiência maior com cinema, 

embora não tenhamos constatado a apresentação de filmes em suas aulas. Assim, disse que 

em casa procurava assistir a filmes de diferentes países, tendo, inclusive, se aproximado um 

pouco do cinema francês e italiano, influenciada por uma colega. Ela criticou o cinema 

americano, mas reconhece como indiscutível sua qualidade. Os filmes de sua preferência 
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constituíram o gênero comédia e históricos, dos quais citou exemplos. Sintetizou sua resposta, 

dizendo que gostava de filmes com mensagens fortes. Depreendemos, neste caso, que, mesmo 

sem valer-se dos filmes como um recurso importante para as aulas, o fato de a professora 

assistir a bons filmes em casa, contribui indiscutivelmente para aumentar o seu capital 

cultural, influindo positivamente no nível de discussão de certos assuntos em sala de aula; 

oferecendo aos alunos um conteúdo mais diversificado sobre determinados assuntos. 

Notamos ainda que todas as escolas dispunham de uma sala de vídeo com TV e DVD, 

mas o aproveitamento desses recursos ficou, a nosso ver, aquém de suas potencialidades. Em 

entrevista, os professores confirmaram isso. 

Os professores tiveram pouca relação com o teatro; este não foi considerado uma fonte 

de entretenimento nem de experiência cultural importante em suas vidas. Alguns disseram não 

lembrar a última vez que estiveram em um teatro.  

Além disso, as idas ao teatro tinham sido principalmente para assistir a peças dirigidas 

para o público infantil, tendo assim, a função de acompanhante do filho. 

Apenas uma professora afirmou ter procurado inserir a prática do teatro em suas aulas; 

a encenação teatral foi utilizada como uma técnica de ensino. Segundo ela, isso tem sido um 

desafio, devido ao fato de os alunos já estarem acostumados ao modelo de aula tradicional; 

porém, ao passo que vão se envolvendo com a atividade tendem a gostar. O teatro torna-se 

assim uma prática prazerosa nos estudos. 

Situações como essas revelam que os professores encontram-se distantes de uma 

condição em que se permitam falar de estilização em sua vida, com práticas diversas e 

distintivas que tanto caracterizam as classes de maior poder aquisitivo. Revelam, por outro 

lado, práticas culturais associadas ao gosto popular, concorrendo, para tanto, as condições 

objetivas de ofertas de produtos culturais, pois a cidade de Teresina dispõe de poucas salas de 

teatro e cinema. Também contribui negativamente a distância de suas residências, tendo em 

vista a dificuldade de locomoção; com exceção de uma professora. 

4.3 ASSUNTOS DE MAIOR AFINIDADE NO ENSINO 

Incluímos esse tópico no roteiro de entrevistas, por considerá-lo bastante influente nas 

escolhas dos conteúdos pelos professores. Acreditamos que, apesar de haver uma 

programação a ser cumprida, o professor geralmente dava mais ênfase a alguns assuntos ou 

então os focalizava melhor, demonstrando maior domínio sobre eles. Em nosso modo de ver, 

tal fato está estreitamente relacionado às suas preferências, aos temas que têm mais afinidade. 
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Esse aspecto passa a ser um indicador importante neste trabalho, posto que fornece elementos 

para a análise dos dados referentes à abordagem conceitual dos professores. 

Por estarem inseridos nas práticas cotidianas dos professores repetidamente, 

entendemos que esses conteúdos tendem a ser retidos em seu inconsciente prático; 

conformando um habitus no tratamento da matéria, facilmente comentados como aqueles 

conteúdos de maior afinidade, parecendo bem arraigados na estrutura cognitiva docente. 

Conforme podemos constatar, foram tratados assuntos em que os professores 

procuravam se estender mais, dando-lhes primazia na programação, em alguns casos, 

procurando desenvolvê-los com metodologias alternativas de ensino, como seminários e 

trabalhos em grupo. 

Considerando todos os professores, verificamos que os assuntos mencionados como de 

maior afinidade foram: Globalização; Regionalização dos espaços; As grandes civilizações; 

Consumismo; Os países subdesenvolvidos; A questão do racismo; O processo de colonização; 

As desigualdades entre os países; O desenvolvimento dos países; A industrialização; 

Capitalismo; Socialismo; Meio ambiente; Urbanização; A ocupação da América.  

Observando melhor, nos certificamos que a maioria dos temas relaciona-se à parte 

humana da Geografia, sendo que os professores deram diferentes justificativas para isso; às 

vezes sem muita fundamentação, quando, por exemplo, disseram que a opção por 

determinados temas se devia à sua presença na mídia; outras vezes procuraram fazer isso de 

forma mais fundamentada, buscando argumentos científicos. Para os professores, o estudo da 

globalização e do consumismo era relevante por serem assuntos recorrentes na vida dos 

alunos, alertando-os sobre o consumo exagerado de mercadorias. Estudá-los seria, assim, uma 

forma de prepará-los para a vida. O estudo dos países subdesenvolvidos, por sua vez, 

permitiria aos alunos entenderem os problemas sociais que os afligem, tanto em seus aspectos 

atuais como históricos, fazendo-os olhar o mundo de forma mais crítica. Os estudos de 

Geografia Humana, expressos em imagens e textos, tornariam mais fáceis relaciona-los com o 

cotidiano dos alunos. E os estudos do meio ambiente oportunizariam aos alunos as condições 

básicas para compreender o mundo natural e de se conscientizarem sobre as principais 

agressões à natureza. Convém mencionar que, ao discorrer sobre a justificativa de suas 

escolhas, alguns dos professores tiveram dificuldade de expor seu ponto de vista, exigindo um 

esforço de interpretação dos sentidos presentes subjacentes a um discurso truncado. 

Ao responderem à questão sobre quais assuntos consideram mais importantes, 

verificamos que são praticamente os mesmos que disseram ter mais afinidade, prevalecendo 

temas relacionados à questão social e econômica; mais precisamente: a questão da pobreza e 
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do subdesenvolvimento; os países ricos e países pobres; a formação do capitalismo; os modos 

de produção; o consumismo; os Estados Unidos; o meio ambiente; as divisões dos países do 

mundo; a urbanização; a degradação ambiental; a urbanização e a ocupação da América. Ao 

justificarem suas opções, os professores ressaltaram, em primeiro lugar, que os assuntos 

tratados deviam ser efetivamente compreendidos pelos alunos, não caindo na mera 

memorização. Nesse sentido, consideraram fundamental identificar as relações de causalidade 

dos fenômenos, de forma que o aluno pudesse compreender que as coisas não acontecem à 

toa. Em segundo lugar, que os assuntos despertassem o interesse do próprio professor, 

envolvendo-o, estimulando-o a pesquisar sobre o tema, a ler mais, enriquecendo seus 

conhecimentos. Em terceiro lugar, que fossem assuntos relacionados à vida dos alunos, 

capazes de lhes revelar o porquê das desigualdades socioespaciais do país em que vivem. 

4.4 SÍNTESE DO HABITUS PROFESSORAL 

O resultado das entrevistas nos forneceu um material rico para a análise do habitus 

docente, o que nos tornou possível apreender elementos significativos que fazem parte da 

cultura comum vivenciada por eles.  

O conjunto de aspectos ligados à trajetória escolar e às disposições culturais 

interiorizados pelos agentes vem influir, como diz Bonnewitz (2003, p.77), nas “inclinações 

para perceber, sentir, fazer, pensar”, tendo a ver, assim, com a forma de lidar com o 

conhecimento, com as escolhas acerca do que e como são ensinados os conteúdos escolares. 

Isso porque “o habitus é simultaneamente a grade de leitura pela qual percebemos e julgamos 

a realidade e o produtor de nossas práticas” (Ibid., p.78). O habitus contribui para conferir um 

estilo de vida próprio a determinado grupo; deste modo, podemos afirmar que os professores 

têm um estilo de vida característico com homologias entre si ao compartilharem alguns 

atributos comuns.  

Conforme pudemos observar, a maioria dos professores é de origem humilde, e baixa 

condição socioeconômica familiar. Com exceção de um, os outros assumiram a condição de 

migrantes, iniciando os estudos da Educação Básica no interior e concluindo depois na 

capital, estudando em escolas públicas. Esse baixo capital econômico teve sérias implicações 

na formação escolar, forçando-os a dividir seu tempo entre o trabalho e o estudo, tendo muitas 

vezes de freqüentar a escola noturna, em função de compromissos com o trabalho. Na 

avaliação dos próprios professores, tal fato repercutiu negativamente na dedicação aos 

estudos, deixando lacunas na formação, sobretudo na constituição de pré-requisitos 
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necessários a estudos posteriores. As dificuldades relatadas em relação às matérias de cálculo 

sinalizam nesse sentido. 

A baixa condição socioeconômica dos professores teve uma influência marcante nas 

expectativas e realizações direcionadas à formação profissional. Assim, ao fazerem a opção 

no vestibular por um curso superior, vimos que a Geografia, na maioria das vezes, surgiu 

como segunda opção, depois de uma tentativa malsucedida por cursos mais concorridos e de 

maior prestígio no campo acadêmico. Observamos também que uma forte razão aventada 

pelos professores para a escolha da Geografia diz respeito ao fato de esta ser uma ciência da 

área de humanidades e de tratar de temas que lhes eram atraentes. 

Ao avaliarem o ensino na graduação, uma das principais queixas dos professores foi 

com respeito aos professores substitutos, geralmente pouco experientes, e indevidamente 

preparados para exercer a docência superior – um importante motivo, segundo os professores, 

a influenciar na precária formação. 

Outra questão criticada pelos professores diz respeito à carência de atividades de 

pesquisa durante a graduação, tanto em etapas de laboratório, como nos trabalhos de campo, 

fato que tinha relação direta com a estrutura do curso e com a qualificação docente. 

Quanto à formação teórica, a maior parte dos professores queixou-se da “cultura” da 

cópia na Universidade, em razão do deficiente poder aquisitivo, fator impeditivo à compra de 

livros técnico-científicos. Uma conseqüência disso, segundo eles, foi a falta de uma base 

teórica sólida na graduação, visto que o material fotocopiado, diferente do livro, tinha um 

caráter bem pontual, sendo aproveitado no estudo de uma determinada disciplina, visto, 

muitas vezes, de forma descontextualizada em relação ao livro do qual foi retirado. Assim, 

depois de formados, sentiam-se inseguros em relação a alguns conteúdos, apelando para a 

leitura do livro didático, que, afinal, tornava-se a principal referência teórica, sobretudo após o 

“mergulho” no universo da Geografia Escolar. 

Os professores se queixaram também da falta de vivência em escolas da Educação 

Básica, durante o curso de Licenciatura, posto que o Estágio Escolar ficava bastante 

deslocado no currículo, geralmente no último ano. Por isso, as primeiras experiências como 

profissionais do ensino descortinavam um ambiente bem diferente da Universidade, pois 

vivenciavam, de forma contundente, a dicotomia entre a teoria acadêmica e a prática escolar. 

Conforme evidenciamos, dos cinco professores pesquisados, apenas dois fizeram Pós-

Graduação, encontrando dificuldades na realização dos trabalhos exigidos no curso, 

especialmente o trabalho final, alegando, para tanto, dificuldades com o método científico; 
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para eles, algo novo, não experienciado durante a graduação, tendo, portanto, que realizar um 

esforço extra, na tentativa de suprir suas limitações. 

Também nos foi possível notar algumas diferenças entre os professores, determinadas 

por sua trajetória de vida, por particularidades advindas de sua situação familiar, conferindo-

lhes distinções quanto às experiências políticas e culturais. 

Quanto a aspectos relacionados às disposições culturais, vimos inicialmente que os 

professores se ressentiram da falta de uma orientação adequada ao participarem de eventos 

científicos durante a graduação, assumindo geralmente a condição de ouvinte, nenhum deles 

referindo-se a uma participação mais ativa no que respeita à apresentação de trabalhos. E que, 

depois de formados, os principais cursos freqüentados foram aqueles promovidos pela 

SEMEC; boa parte deles bastante instrumentais, visando atender necessidades imediatas. 

Ao serem indagados acerca de suas preferências culturais, com exceção de uma 

professora, a maioria tem incursionado pouco pelo campo da literatura, do cinema, do teatro e 

da música, alegando, para tanto, principalmente, dificuldades financeiras, temporais, e a 

comodidade proporcionada pela televisão. Deste modo, pudemos constatar a dimensão e 

influência da industrial cultural. 

Quanto às revistas e jornais, estes eram lidos com um foco voltado para o ensino, um 

recurso auxiliar no preparo das aulas e em atividades solicitadas aos alunos; embora não tenha 

ocorrido com muita freqüência. 

A leitura atenta dessas preferências nos mostra o sentido do gosto dos professores, 

assunto sobre o qual Bourdieu (1999b, p.478, tradução nossa) expressa: “o gosto funciona 

como uma espécie de sentido da orientação social; orienta os ocupantes de um determinado 

setor no espaço social; orienta para as posições sociais ajustadas a suas propriedades”. 

Afinal, os professores, por sua origem, apresentam pouco capital cultural; fato que se 

reflete em suas escolhas estéticas, que os distanciam do estilo de vida expresso nos gostos da 

classe dominante, geralmente tidos como legítimos. Em seus relatos, pudemos constatar 

elementos associados à familiarização com obras artísticas populares, evidenciadas nas 

preferências evocadas, algumas delas estreitamente relacionadas à sua prática docente. Sobre 

isso, Bourdieu (1999b) afirma que indicadores como nível de instrução ou origem social 

expressam o modo de produção do habitus. Tais indicadores são princípios de diferenças não 

somente nas competências adquiridas, mas também na maneira de levá-las à prática.  
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5 A REGIÃO COMO SABER ESCOLAR 

O conceito de região presente no discurso da Geografia escolar tem um certo 

distanciamento de sua concepção em âmbito acadêmico. Existem mediadores que contribuem 

para a transformação do conteúdo até chegar ao aluno, através da prática profissional do 

professor, que são responsáveis por uma transformação didática da matéria. Esses mediadores 

funcionam como condicionantes, interferindo na quantidade e na qualidade do material 

ofertado ao aluno. Certamente, o assunto e o modo como são ensinados irão variar em 

decorrência da idade escolar do aluno; logo, o tempo torna-se um fator crucial. Além disso, os 

agentes educacionais preparam o conteúdo, inserindo-os nos programas, não os transferindo 

diretamente. Aos professores cabe essa tarefa especial de transformar a matéria para o aluno 

de modo a torná-la assimilável. 

É evidente, nos dias atuais, na literatura pertinente ao assunto, que o professor não faz 

simplesmente uma translocação de conhecimentos entre os níveis de ensino supracitados. Os 

saberes disciplinares adquiridos na universidade não se aplicam diretamente à prática do 

professor do Ensino Fundamental. Na verdade, eles passam a fazer parte de um amálgama, 

junto com outros saberes, exteriores e interiores à sua prática, conformando os saberes 

profissionais, que constituem estoques de conhecimento disponíveis e mobilizáveis pelo o 

exercício da atividade docente. Desse repertório, destacam-se os saberes experienciais, 

adquiridos ao longo do processo de socialização primária e escolar do professor. Therrien 

(2006, p.300) afirma que “[...] a práxis docente enquanto interação com os alunos gera 

‘transformação pedagógica da matéria’. É um saber situado, construído pela racionalidade 

pedagógica na busca de entendimento intersubjetivo”. 

O professor, ao chegar à escola básica, encontrará ali uma determinada maneira de 

ensinar Geografia, que apresenta elementos oriundos da formação inicial universitária, mas 

não só isso, pois encontrará também um rol de conteúdos com lista de assuntos retiradas de 

programas oficiais ou do livro didático e que circulam com relativa autonomia naquele nível 

de ensino. Conforme vimos, o livro didático também é um exemplo patente. Assim, 

coexistem, mesmo de forma fragmentada, diferentes concepções de região no discurso do 

professor, mas sem que predomine uma visão atual acerca do assunto; na verdade, ocorre o 

contrário, isto é, a permanência de concepções pretéritas. Tais concepções de região refletem 

a força da tradição e do saber circulante supramencionado, e estão, naturalmente, luminosas 

nos roteiros conteudísticos do professor.  
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O professor recém-graduado, ao chegar à escola, tem um contato com esse saber 

circulante, adquirindo-o na relação com os pares, principalmente os mais experientes; esses, 

que chegaram primeiro, tratam de transmitir aos novos colegas, quase espontaneamente, 

conteúdos sedimentados pelo tempo. O domínio de tais conteúdos passa a ser garantia de 

reconhecimento, legitimidade e prestígio dentro do grupo ao qual pertence. Possíveis 

alterações de sentido não irão adiante sem contestações e resistências. Esse conhecimento 

circulante, como habitus, intensamente agregado à prática dos professores, tem sido chamado 

de saberes experienciais. Eles seriam a cultura docente em ação, sendo a principal referência 

para o professor na interpretação e orientação de sua prática cotidiana.  

Acreditamos que parte do conteúdo sobre região, evocado pelos professores, tem 

muito disso, na medida em que predomina uma visão tradicional do conceito, entendido por 

eles de forma bastante parecida. Estão presentes, nessa visão tradicional, elementos típicos do 

senso comum, que são, em última análise, muito importantes na composição do saber 

experiencial. 

Ao terminarem o curso de formação universitária, os professores mergulham na 

prática cotidiana escolar, envolvendo-se, à medida que o tempo passa, com questões 

estruturantes dessa prática. Ocorrendo, então, uma espécie de choque de realidade, em que 

observamos uma tendência geral de aproximação com os colegas, uma inculcação às normas e 

obrigações escolares; enfim uma participação dos projetos da escola como um todo. Devido a 

isso, se estabelece uma defasagem, uma distância crítica entre os saberes experienciais e os 

saberes adquiridos na formação. Tardif (2002) chama a atenção para o fato de que os 

professores dividem com os colegas um saber prático sobre sua ação. 

O ensino assume então um caráter situado, diante de urgências e incertezas, surgidas 

na interação com os alunos, que faz com que, na aula, o professor desenvolva esforços no 

sentido de tornar o assunto compreensível. Para tanto, procura fazer uso de metáforas e 

analogias, a fim de diminuir o grau de formalização apresentado em alguns assuntos. Isso 

pode ocorrer já no planejamento prévio, quando o professor busca encontrar as justificativas, 

exemplos, analogias, bem como modelos de ensino e recursos mais apropriados para ensinar 

um determinado assunto aos alunos. 

Dessa forma, a Geografia escolar tem sua especificidade. Nela perpassam 

conhecimentos acadêmicos, processos e práticas escolares próprios, e outros saberes, como os 

que constam nas diretrizes curriculares e nos livros didáticos. Acrescente-se que a própria 

prática escolar do professor é importante, porque aí existem questões que lhe são inerentes, 

como o planejamento do ensino e as orientações curriculares, que se desenvolvem de maneira 
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peculiar na Geografia Escolar. Therrien (2006, p.301) chama a atenção para o fato de que aí o 

professor “articula adequada e criativamente seu reservatório de saberes em um determinado 

contexto de interação com outros sujeitos, alunos, na ecologia da sala de aula ou em diferentes 

contextos de trabalho”. 

A inserção dos professores no trabalho escolar não é uma tarefa fácil, tendo em vista 

que requer todo um processo adaptativo aos desafios postos diante da condição de ser 

professor iniciante. Nesse processo, são colocadas questões práticas ao professor, momento 

em que ele se dá conta de que o modelo aplicacionista não se ajusta à realidade que vivencia. 

Atenta, assim, para o fato de que os conhecimentos proposicionais não dão conta da 

complexidade de fenômenos e relações que se desenvolvem no âmbito da Geografia Escolar. 

Sob este aspecto, sem um lastro cognitivo capaz de possibilitar a coordenação de suas 

ações nas práticas escolares em construção, podem surgir algumas dificuldades, como o 

trabalho com saberes com os quais têm pouca familiaridade; o que faz com que eles possam 

recorrer ao auxílio de colegas de profissão, bem como adaptar os saberes adquiridos na 

universidade ao nível da Geografia Escolar. Neste ponto, os professores têm suas leituras, 

referenciadas basicamente ao livro didático, com tímidas incursões na literatura científica 

típica da Geografia acadêmica. 

Essas foram questões correntes na análise das entrevistas dos professores pesquisados, 

nas quais eles afirmaram priorizar a leitura de livros didáticos, tendo pouco acesso a livros 

científicos, justificando a tese da existência de um saber didático autônomo e circulante no 

campo da Geografia Escolar, em que o livro didático termina ditando o que será estudado.  

Apoiando nossa interpretação, Cavalcanti (2006, p.119) assevera que, “na prática, a 

Geografia ensinada não consegue ultrapassar ou superar as descrições e as enumerações de 

dados, fenômenos como é da tradição dessa disciplina”. Assim, a Geografia Escolar tem um 

movimento próprio e independência relativa à Geografia acadêmica – aspecto fundamental 

para entendermos o ensino da região nas últimas séries do Ensino Fundamental, tanto no que 

tange à opção conceitual adotada, quanto ao método de ensino mais usual. 

Ressalte-se, então, que a Geografia Escolar não é uma simples reprodução da 

Geografia científica, moldada pela didática. Ela é mais complexa, pois, em sua constituição, 

participam tanto a experiência pessoal do professor quanto sua prática profissional atual. 

Nesse sentido, durante o ensino de determinado conteúdo, é preciso considerar a integração de 

diversos aspectos, em que conta a experiência particular do professor, o conhecimento 

acadêmico, os livros didáticos e outras fontes de conteúdos, como os textos produzidos por 

colegas (CAVALCANTI, 2000).  
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6 O ENSINO DA REGIÃO E SEUS RECORTES 

6.1 OS RECORTES DOMINANTES NO ENSINO  

6.1.1 A conceitualização dos professores sobre região 

Destacam-se, aqui, o ponto de vista dos professores sobre o conceito de região, e as 

principais evocações do assunto ocorridas durante a realização de entrevistas semi-

estruturadas. Tentaremos mostrar uma visão do todo; uma espécie de padrão das respostas 

dadas. A categorização das respostas referentes à totalidade dos professores nos permitiu 

construir um conjunto de variáveis nominais, inseridas no Gráfico 1, que nos dão informações 

acerca de suas concepções sobre região. 

Concepções de região

0 2 4 6 8 10 12

área com atributos comuns

Idéia de escala

Blocos econômicos

Exemplos de regiões

Área delimitada

Relação com outros conceitos

Conflitos regionais

Critérios adotados

Estudo genérico

São diferentes

Não estudadas

Prioritárias

Estudou indiretamente

Estava no programa

Pedaço menor

como região natural

Como regiões econômicas

Gráfico 1 – Enunciações e concepções sobre região. 
Fonte: Elaboração do Autor. 

Podemos notar que os professores consideram a variável mais relacionada à região 

aquela que a associa a uma área com atributos comuns ou um conjunto de lugares com 

características semelhantes, determinada segundo diferentes critérios. Depreendemos disso 

que há certa confusão quando conceituam região, superpondo-a ao conceito de regionalização. 

A perspectiva de entender as regiões como recortes espaciais é evidente; recortes estes tidos 

como homogêneos, a exemplo das grandes regiões brasileiras, sendo os critérios políticos, 
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físicos e econômicos bastante valorizados. A esse respeito, as Palavras do Professor “E” são 

esclarecedoras: 

Eu ainda não abandonei a idéia de região natural, embora já tenha evoluído para 
região econômica; eu trabalho naquela linha das características semelhantes ou 
naturais ou econômicas ou políticas. Eu vejo muito por isso aí, espaço que tem de 
ser delimitado, com algumas características semelhantes. 

Ora, conforme vimos, essa concepção de região coloca-se em uma zona indiferenciada 

em relação ao conceito de regionalização, na medida em que se produz uma operação que 

seleciona alguns elementos considerados representativos da área enfocada, que passam a ser a 

face característica de uma região. 

Através dessa operação seletiva, foram criadas as regiões naturais e político-

administrativas de longa e larga utilização, cujo exemplo mais notório tem sido a 

regionalização brasileira, realizada sob os auspícios do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

Nesse enfoque, a relação homem-meio se dá de forma harmônica ao longo do tempo, 

conferindo homogeneidade ao recorte regional. Cada região é singular, pois reflete 

combinações específicas de fenômenos naturais e humanos. 

Refletindo criticamente sobre essa questão, Lacoste (1988) chama a atenção para o 

fato de que não existe somente um espaço de conceituação, no caso o espaço regional. 

Existem diferentes recortes feitos segundo critérios diferentes, físicos ou humanos, fato que 

implicará na natureza das observações a serem feitas, na problemática estabelecida e nos 

raciocínios a serem construídos. Por mais que se queira, o estudo feito apenas em uma escala 

de análise não consegue dar conta do real, já que resulta de escolhas muito restritas. A região, 

na visão de La Blache, não é um espaço de conceituação único. O nível de análise que permite 

apreender convenientemente problemas econômicos, políticos e sociais não é o mesmo que 

apreende, por exemplo, as formas de relevo. Dessa maneira, ao privilegiarmos o estudo da 

paisagem natural, podemos desconsiderar fatores que só são melhor compreendidos em outro 

nível de análise. Quando se delimita a priori o espaço a ser considerado, são filtradas 

informações, selecionando umas e ocultando outras. 

Para se perceber a influência de outros fenômenos, seria preciso ir para outros níveis 

de análise, menos ou mais extensos. No estudo de países como os da África, os critérios de 

divisão regional poderiam ser vários, e não apenas as condições naturais. Levando em conta 

os espaços econômico e cultural, por exemplo, percebemos que as fronteiras configuradas 

nesse continente não coincidem com a divisão administrativa e natural, fato que tem gerado 

graves problemas na contemporaneidade. 
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Ademais, um dos claros riscos de uma abordagem regional edificada com base em 

poucos atributos é cristalizar a interpretação de um espaço geográfico que, por excelência, é 

dinâmico. Alimentam-se geografismos, metáforas que transformam em atores forças políticas, 

em atores e heróis da história do espaço terrestre. Exemplos de geografismos: o Norte produz 

isso ou aquilo; São Paulo exerce influência; o Ceará se destaca na produção de calçados. 

Esses malabarismos de estilos escamoteiam as diferenças de contradições entre os diversos 

grupos sociais desses lugares. E são muito utilizados nos discursos patrióticos. 

Quanto ao afã classificatório para identificar as regiões, isso é algo que nos recorda 

certos procedimentos da Nova Geografia, ao criar regiões baseando-se em determinados 

critérios. Somos levados a fazer essa relação por intermédio do pensamento de Corrêa (1987, 

p.34), quando este propõe descrever modelos de divisão regional. Destes modelos, nos 

interessando mais aquele que diz respeito ao que chama de regiões simples, determinadas a 

partir da seleção de um único critério ou variável, como o nível de renda da população, a 

criação de bovinos ou tipos de solos. 

Depreendemos da fala dos professores que essa idéia de região como parcela do 

espaço com características comuns é quase sempre acompanhada com a idéia de variação 

escalar, entre um espaço próximo e outro distante. Assim, ao falar sobre região, eles 

demonstraram a necessidade de comparar a região a outras escalas, afirmando a idéia de que a 

região é um subespaço dentro de um espaço maior, estando submetida a uma hierarquia 

espacial. Seria assim, como disse um deles, “um lugar qualquer que é dividido em pedaços 

menores”. Desse modo, no Ensino Fundamental, haveria uma gradação espacial, partindo-se 

do lugar, depois para a região e, por último, para o espaço continental. E que a região seria 

mais claramente enfocada na sexta série, no estudo do Brasil. Essa visão de escala está bem 

presente na visão da Professora “D”: 

É porque na quinta série é que a gente vê mais essa história de fato; você vai estudar 
o espaço do aluno na casa, no quarto, ele no bairro, na rua, na escola, no Estado, no 
País e no mundo. E na oitava série você começa com a América Latina, América 
Anglo-saxônica; você tem que delimitá-los na América, mostrar que a gente fica na 
parte Sul, acima da linha do Equador tem a parte Norte, tentar situá-los. Então essa 
noção assim, quando você chegou a gente já estava, eu não sei como se vê nas 
escalas cartográficas. Sei se eu enfatizei mais assim; mas no começo da oitava série 
você explica direitinho e tenta situar o Brasil na América, em relação ao mundo. 
Como eu te falei, eu rabisco no quadro a América bem, não é muito bem feito não, 
mas tento localizar.

Acreditamos que essa forma de pensar o espaço acaba limitando o raciocínio espacial, 

como se os conceitos geográficos se restringissem às demarcações decorrentes das variações 

escalares, impedindo que se possa construir um raciocínio espacial relacional entre as diversas 
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escalas geográficas e não apenas cartográfica. As escalas geográficas dotadas de conteúdo 

seriam bem mais atentas a variações fenomenais e não apenas associada a variações de 

tamanho.  

Disso resulta um entendimento pouco claro sobre a questão escalar, ao ponto de 

dizermos que o professor não apresentou um discurso coerente ao fazer a relação da região 

com a idéia de escala. Em alguns casos, embora considerando a importância da questão 

escalar para chegar à noção de região, foi notória a dificuldade em discorrer sobre essa 

relação, tornando o discurso fragmentado, de tal maneira que acabava confundindo região 

com outros conceitos geográficos, como o de lugar. Quando instigados a fazer a relação da 

região com outros conceitos, tenderam a eleger a lógica hierárquica como dominante; 

primeiro o lugar, depois a região, depois o mundo. Ora, nem sempre é necessário seguir essa 

lógica hierárquica linear, pois hoje tomam forma processos mundiais atuantes em diferentes 

níveis escalares, sem que haja um percurso escalonado, em que as escalas são entendidas 

como instâncias únicas. Santos (1997, p. 273) esclarece que o lugar, e diríamos também a 

região, é cada vez mais “objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo 

dialeticamente”. Concordando com Straforini (2004), inspirado, por sua vez, em Milton 

Santos, cremos que o ensino de Geografia deve considerar a realidade socioespacial atual; isto 

deve ser feito através de um exercício intelectual amplo que incorpore a totalidade como uma 

de suas categorias-mestras, pois vivemos em um mundo caracterizado pela unicidade das 

técnicas, pela convergência dos momentos e pela cognoscibilidade planetária, resultante do 

notável avanço técnico, científico e informacional alcançado no mundo hodierno. Os eventos 

regionais não se dão por si, eles estão articulados a outros que ocorrem em espaços 

longínquos. Desse modo, recortes fragmentários não são suficientes para explicar o espaço 

geográfico, e isso se torna plausível se partimos do todo para as partes e não o contrário, o que 

significa dizer que os espaços da globalização fazem parte da totalidade. Esta totalidade 

caracteriza-se por se refazer incessantemente, sempre em movimento. Santos (1997, p.95), a 

respeito, nos elucida que “a totalidade é o resultado e a totalização é o processo”. 

Não é a toa que, ao lado dessa visão que caracteriza a região como parcela espacial 

com atributos comuns, apareça o conceito de blocos econômicos, provavelmente um dos 

melhores exemplos de classificação do espaço, presentes na abordagem do professor, 

geralmente colhidos junto ao livro didático. Os blocos econômicos são assim citados e 

caracterizados, tendo-se em mente que são áreas que se agrupam por algumas 

particularidades, determinantes em sua formação. Ora, isso denota um forte arraigamento 

desse conceito na programação das séries finais do Ensino Fundamental, fato que advém 
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principalmente das alterações ocorridas nas programações de Geografia, bem como no 

conteúdo do livro didático, que emergiu com a crise do socialismo real e a emergência de uma 

nova (des) ordem mundial no início dos anos noventa do século XX. O livro didático, em 

especial, parece ter sido um forte indicador das mudanças de abordagem no ensino de 

Geografia, que, conforme vimos, incorporou bem a noção de blocos econômicos, sendo este 

um dos recortes preferenciais nas séries finais do Ensino Fundamental, que tem também um 

forte apelo midiático, principalmente quando se tratam dos blocos regionais, nos quais o 

Brasil participa efetivamente, o Mercosul, ou potencialmente, a Alca. 

Vale a pena ressaltar que a formação de blocos econômicos é uma característica da 

atual fase do capitalismo, e também a maneira encontrada pelos países para que possam 

enfrentar a forte concorrência nacional. O principal exemplo de formação desses blocos é a 

União Européia, não só por ser aquela que atingiu maior solidez e extensão desse projeto, mas 

por não se limitar apenas à esfera político-econômica, incorporando também outras esferas, 

como a cultural e ideológica. 

Outras noções de região mais lembradas pelos professores são as noções de região 

natural e regiões econômicas, repetindo-se aí a idéia de espaço com características comuns. 

Tratando-se de região econômica, a Professora “B” citou o caso das regiões brasileiras, que 

apresenta uma região potencialmente mais rica e aproveitável, o Centro-Sul, e outras que 

aproveitam menor utilização do seu potencial econômico, como o Nordeste e a Amazônia. 

Para ela, o conceito de região é pouco estudado nas séries finais do Ensino Fundamental, o 

que, a nosso ver, é um equívoco, pois, em várias situações, constatamos a presença de um 

enfoque regional, só que distribuídos nos conteúdos dessas séries, muitas vezes de forma 

fragmentária. Sua posição tem sentido se considerarmos que ela é fruto de uma decisão clara, 

quanto à inclusão programática desse conteúdo, o que não notamos ocorrer. O fato de o 

professor recordar o estudo da região na sexta série parece dever-se à razão de que o ensino 

desse conceito ocorre de forma mais sistemática nessa série, tornando-o mais fácil de ser 

identificável, dado o propósito dos autores em abordar diretamente o assunto. 

Região natural e região econômica são assuntos incluídos nos livros didáticos e 

programas de ensino há muito tempo, especialmente nos países que instituíram a massificação 

escolar no século XIX, vistas quase sempre de um ponto de vista tradicional, obedecendo a 

um enfoque estanque do quadro natural, populacional e econômico. Tudo leva a crer que 

divisões como a de Herbertson (1915) possam ter servido de fonte às propostas curriculares 

da Geografia Escolar e aos conteúdos de livros didáticos, sendo estas mais simplificadas. 

Corrêa (1987, p.24) nos apóia ao esclarecer que “[...] A divisão regional proposta por 
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Herbertson está apoiada no conceito de região natural. É uma divisão clássica, que ainda hoje 

exerce influência no ensino de Geografia na escola secundária”. A regionalização desse autor 

procurava integrar elementos diversos, tomando como base o clima, o relevo e a vegetação. 

Segundo Corrêa (1987, p.24), a classificação de Herbertson: 

[...] divide a superfície da Terra em 6 tipos e 15 subtipos, que não apresentam 
contigüidade espacial, e 57 regiões naturais, distintas dos primeiros por 
apresentarem essa contigüidade. Os 6 tipos são os seguintes: polar, temperada fria, 
temperada quente, tropical, montanhosa, subtropical e terras baixas úmidas 
equatoriais. 

Desse modo, sem explicitar, sem sistematizar seus pontos de vista, os professores 

parecem reproduzir essas influências teóricas sobre a definição das regiões. Essas influências 

parecem agora ter a marca do saber escolar, transformadas em um discurso que permeia a fala 

do professor e o texto do livro didático, a sua principal fonte de consulta. Como diz Veiga-

Neto (apud SCHÄFER, 2003, p. 148): 

Aquilo que se ensina nas escolas não é nem mesmo um saber acadêmico nem 
mesmo uma simplificação desse saber, mas é uma forma muito particular de 
conhecimento a que se denomina saber escolar, o qual se origina do saber acadêmico 
que, num complicado processo de transposição didática, foi transformado, adaptado 
e recontextualizado para depois ser ensinado. 

No que se refere à identificação de regiões do mundo, segundo os professores, uma 

das primeiras preocupações consistiu em descrever suas localizações, valendo-se, para tanto, 

do apoio cartográfico; ou seja, antes de explicar o assunto, procuravam situar regiões, ou 

usando os mapas do livro didático, ou usando um Atlas, ou usando um mapa-múndi, com 

ênfase bem maior no primeiro.  Feito isso, eram mostradas e comentadas as distribuições 

espaciais de fenômenos físicos, socioeconômicos e culturais em diferentes partes do mundo, 

dando-se grande importância aos contrastes existentes entre os paises. 

Os conflitos regionais foi um outro assunto lembrado pelos professores quando se 

reportaram às regiões. Na verdade, trata-se de um dos assuntos que mais chamavam a atenção 

dos alunos, por envolverem uma série de problemas, como guerras, atentados, prisões e 

migrações em massa. Além disso, é um conteúdo em que se tornam evidentes os 

regionalismos políticos e as lutas pelo poder regional. Um dos casos de maior recorrência foi 

o conflito entre palestinos e judeus no Oriente Médio, em que os primeiros lutam, há décadas, 

para adquirir autonomia política em territórios ocupados por Israel.  

Temos aqui um tipo de conteúdo que retira sua importância, sobretudo, pelo caráter 

impactante e de grande repercussão nos meios de comunicação; por intermédio deste, o 
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professor e o aluno recebem uma série de notícias relativas às delicadas situações políticas e 

culturais que enfrentam; notícias estas eivadas de imagens negativas dessas regiões, que 

tendem a contribuir sobremodo para formar visões estereotipadas sobre elas, tal a força 

simbólica exercida pelos sistemas de comunicação. Além disso, nos livros didáticos, os textos 

e imagens referidos a esses assuntos não são poucos, sendo bastante explorados pelos 

professores durante as aulas, principalmente através de leituras com o aluno; deste modo 

emergem daí questões candentes na atualidade, como os problemas decorrentes dos grandes 

fluxos migratórios e as reivindicações nacionalistas por motivos de ordem política e/ou 

cultural. 

Para a Professora “B”, esse foi um momento também de mostrar as relações entre 

fenômenos próximos e distantes.  

E aí foi sendo trabalhado nesse sentido, por exemplo, o caso do Curdistão, que não 
existe mais; foram trabalhadas também essa questão da disputa e o fato de as 
pessoas terem perdido o poder sobre esse território, como elas dizem hoje, territórios 
alheios; marginalizadas, excluídas. Então sobre a importância que era a maneira que 
eles percebessem a importância do território de ter identidade com território o direito 
que tem sobre ele. Foi tratada a questão, inclusive dessas invasões que eles têm; que 
participam aqui em Teresina, que são ocupações de terras e o tempo que eles moram 
nessa terra pelo direito, pela lei brasileira, fazendo esse jogo das ocupações. 

Ainda com uma idéia bem próxima à de regionalização, a região é concebida como 

uma área diferente das demais, isso podendo ocorrer em uma ou várias dimensões; sejam elas 

social, econômica, política ou cultural, não obstante em alguns casos serem poucos os agentes 

diferenciadores, o que significa que as regiões não guardam plena homogeneidade no recorte 

espacial que representam.  

Diferenciação de áreas é uma idéia antiga no temário geográfico; remonta aos relatos 

de viajantes em suas descrições de lugares distantes; podem ser vistos em escritos antigos 

como os de Heródoto e Estrabão, sendo inerente a essas descrições o caráter variável das 

áreas. Coube ao geógrafo norte-americano Richard Hartshorne (1978) uma discussão 

pormenorizada desse conceito, no qual esclarece que, no seio da própria Geografia Moderna, 

a idéia de variação de áreas está presente, e pode ser encontrada em autores como Carl Sauer, 

La Blache e Alfred Hettner. Por sua vez, Hartshorne (Id. ibid.) detém-se em Hettner, que, 

segundo ele, foi quem utilizou de forma marcante a expressão diferenciação de áreas a partir 

do último quartel do século XIX, sintetizando o pensamento de Humboldt e Ritter sobre o 

assunto. Ora, embora não precisemos, quando foi feita a inserção formal desse conceito na 

Geografia Escolar, o fato de o assunto ser objeto de estudo desses clássicos mostra que o tema 

acompanha o ensino de Geografia (como disciplina escolar) desde o período de sua inclusão 
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no ciclo básico, perdurando até hoje. Para corroborar esse argumento, em se tratando do 

Brasil, Rocha (2000) aponta que os primeiros cursos universitários foram criados na década 

de 1930, localizando-se na Universidade de São Paulo (1934) e na Universidade do Brasil 

(1938), tendo como objetivo formar professores para atuar no ensino da disciplina. Aponta, 

ainda, que, no início, a maior parte do corpo docente desses cursos era oriunda da Europa.  

Poderíamos aventar a hipótese de que o trabalho de Harsthorne constituía um marco 

importante na Geografia, como também nos cursos de formação de professores, após a década 

de 30 do século XX. Pode-se dizer também que provavelmente tenha colaborado para reforçar 

a difusão da concepção de região como diferenciação de áreas, não escapando aos processos 

transformativos relacionados à mediação didática. Isso também pode ter ocorrido via 

influência dos manuais franceses; pois é conhecida a grande influência das obras de geógrafos 

franceses, como La Blache, no ensino de Geografia no Brasil, embora ele não utilize as 

terminologias propostas por Hartshorne no estudo da variação de áreas. Sobre isso Rocha 

(1996, p. 2) faz o seguinte comentário: 

[...] somente no século XIX, o ensino de geografia adquiriu maior importância na 
educação formal existente no País. Com a criação do Imperial Colégio de Pedro II, 
localizado na antiga Corte, a disciplina Geografia passa a ter um novo status no 
currículo escolar. Influenciado pelo modelo curricular francês, no novo 
estabelecimento de ensino predominavam os estudos literários, mas, apesar de não 
serem a parte mais importante daquele currículo, nele também estavam presentes as 
Ciências Físicas e Naturais, a História, as Línguas Modernas e a Geografia [...] 
(DISPONÍVEL EM: <www.agb.org.br/nacional/revista-terra- livre>. ACESSO EM: 
7 jun. 2007). 

Em uma reflexão que se aproxima da nossa, Tonini (2003, p. 55) atribui ao 

possibilismo la blacheano a origem das classificações regionais que encontramos hoje nos 

livros didáticos de Geografia. Ela escreve que: 

Nos livros didáticos, percebe-se o possibilismo geográfico nos capítulos que 
trabalham com a regionalização. Anteriormente, os países eram estudados somente 
pela proximidade física [...] o discurso possibilista permitiu regionalizar o espaço 
mundial com outros indicadores construídos pela intervenção do homem na 
natureza. Assim, foi possível criar várias classificações de região com base em 
diferentes critérios. Por exemplo: físicos: zonas climáticas, geológicas; políticos: 
Brasil, Suíça; humanos: densidade demográfica, crescimento populacional. Além 
desses, outras dimensões podem ser utilizadas para regionalizar, permitindo também 
certas subdivisões: América do Sul, por exemplo, em Andina, Platina [...].  

O ponto de vista de Tonini (Id. ibid.) adquire vulto quando o comparamos com os 

registros das aulas dos professores e com a programação que consta nos livros didáticos 

adotados nas escolas, donde encontramos bastantes semelhanças de abordagem. 



109

Tratando-se das regiões do mundo, nem todas elas foram estudadas da mesma 

maneira, como em geral a programação do professor tendia a seguir o roteiro do livro 

didático, alguns conteúdos, geralmente da parte final do livro, deixaram de ser vistos. Este é o 

caso de assuntos como Japão e Oceania na sétima série, fato destacado no depoimento da 

Professora “D”, para quem os temas mais relevantes envolviam conteúdos relativos à Europa 

e a Ex-União Soviética. 

Neste ponto, consideramos um equívoco obedecer à seqüência linear na programação, 

como vemos na prática corrente do professor, ao seguir o roteiro do livro, se possível até o 

final, pois termina deixando de lado alguns assuntos, às vezes importantes. Consideramos que 

seria mais promissor realizar a seleção crítica de conteúdos prioritários, sem descuidar 

daqueles que contribuem efetivamente para formação de um raciocínio espacial. Este seria o 

caso de alguns conceitos-chaves em Geografia, principalmente os que geralmente são levados 

em conta nas séries finais do Ensino Fundamental, como é o caso do conceito de região. O 

citado equívoco parece ter uma relação direta com a questão fetichista do livro didático, que é 

alçado à condição de principal recurso didático do professor. 

Nesse caso, pelo que depreendemos, os professores não tiveram a intenção explícita de 

inserir a discussão da região na programação; quando perguntados sobre essa questão, eles se 

mostraram hesitantes, tendo dificuldades em distinguir os conceitos de região e 

regionalização.  

6.1.2 A conceitualização dos professores sobre regionalização 

Para os professores o ato de regionalizar iria envolver a adoção de vários critérios, 

podendo ser políticos, físicos e econômicos. Com base nesses critérios, as regionalizações 

revelariam características próprias das áreas estudadas, agrupando países que possuíssem 

características semelhantes, que as distinguissem das demais. Assim, dependendo do critério 

adotado, um país poderia fazer parte de um grupo, e não de outro; por outro lado, esses 

mesmos países poderiam fazer parte do mesmo grupo, caso fosse alterado o critério de 

divisão. Por isso as regionalizações seriam limitadas, dando conta apenas de uma parte da 

realidade. As palavras do Professor “C” atestam isso: 

Trabalhei a questão da regionalização mais na 8ª série; [...] primeiro falei que para 
regionalizações existiam vários critérios; como você pode regionalizar um país, mas 
mais ou menos essa questão econômica [...] dos países desenvolvidos; mas têm 
outros fatores: posso regionalizar uma região, através do clima, vegetação; então 
mostrei que para regionalizar tem que delimitar o critério que você vai regionalizar; 
falei, expliquei o que era regionalização, que era divisão e região; então vamos 
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regionalizar o Piauí [...] dentro do Nordeste, o Piauí dentro do Brasil, Brasil dentro 
do mundo, Piauí no mundo, então tem que levar nesse sentido. 

Na busca de explicitar a lógica da regionalização, notamos, por parte do professor, um 

esforço de simplificação do significado da regionalização. Por exemplo, ao compará-la a uma 

classificação, um professor deu o exemplo dos cômodos de uma casa, em que se divide 

segundo alguns critérios. Ele destacou, ainda, que a regionalização é um recorte que 

normalmente obedece a alguns objetivos, alguns interesses. 

Nessa perspectiva, a regionalização é uma operação de classificação, onde países 

distanciados uns dos outros podem compor grupos característicos. Essa operação e os 

atributos aqui considerados são um dos métodos mais antigos e usuais na Geografia, 

principalmente na Geografia Escolar. Ela está disseminada nos livros didáticos, na prática e 

na fala dos professores, sendo evocadas naturalmente, seguindo uma lógica hierárquica ou de 

justaposição de recortes criados segundo diferentes critérios.  

Contudo, da forma como são apresentadas, essas regionalizações terminam por deixar 

de fora ou em segundo plano, outros tipos, melhor adaptados à dinâmica socioespacial atual, 

sujeitas à compressão e alongamento espaço temporal que, segundo Haesbaert (2004, p. 178), 

se condensam no local e, diríamos também, no regional. Para esse autor, os processos de 

regionalização contemporâneos dificultam as representações espaciais, na medida em que 

criam “um emaranhado complexo de geometrias de poder”. 

Entendemos que, em seu enfoque, o professor dá pouca ênfase ao que Haesbaert 

(2004) chama de multiterritorialidade, que significa a convivência de tipos territoriais 

distintos sobre uma base espacial, disso resultando a falta do reconhecimento dessa 

multiplicidade territorial como algo estruturante na abordagem docente, sem que percebamos 

claramente a referência a outras possibilidades de regionalização, mais complexas por estarem 

ligadas a processos atuais. 

Embora variem os atributos, o recorte regional adotado pelo professor tende a seguir 

uma lógica zonal ou areal, ainda dependente da homogeneidade interna, sem incorporar 

sobreposições, geralmente identificáveis quando pensamos o espaço de acordo com uma 

lógica reticular, mais flexível e descontínua, e cada vez mais presente nos contextos regionais. 

Essa concepção de regionalização expressa pelo professor é tributária da força da 

tradição que perpassa o temário geográfico no Ensino Fundamental e que subsiste nele de 

forma arraigada, como um habitus. Isso se justifica quando verificamos que as respostas dos 

professores são semelhantes; fato que deriva em grande parte da forma como a regionalização 

é expressa no livro didático e mesmo nos programas oficiais de ensino. Tem-se aí, 
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nitidamente, um descompasso entre o que é ensinado em nível fundamental e em nível 

superior. Desta forma, a relação da Geografia Escolar com a tradição parece sobrepujar as 

apropriações de conteúdo de origem acadêmica. 

A divisão do espaço nessa perspectiva de regionalização traz em si a idéia de 

separação, criando regiões com traços comuns (nem sempre homogêneas, diga-se), 

dependendo do critério adotado. Isto quer dizer que, por eleger alguns critérios como 

principais, a regionalização sempre apresentará alguns problemas, na medida em que deixar 

no limbo outros aspectos que podem ser importantes. Assim, podemos ter países 

economicamente semelhantes, mas diferentes fisicamente. Isso decorre do caráter 

generalizante da regionalização, fato que pode ser comprovado, por exemplo, com a 

regionalização dos países em três mundos. O Brasil nessa regionalização é classificado como 

um país pobre, mas ao mesmo tempo é um país industrializado, por deter um nível elevado de 

produção econômica.  

Cabe salientar frente à dubiedade que, às vezes, aparece entre os termos região e 

regionalização que não se tratam de conceitos idênticos. Regionalização refere-se à 

capacidade de produzir regiões, que, segundo Haesbaert (1999, p. 17) é “instrumento de 

análise para o geógrafo em sua busca de recortes mais coerentes que dêem conta das 

diferenciações do espaço”. Ribeiro (2004) acrescenta que se regionaliza sempre segundo uma 

certa  ideologia, apoiando-se em critérios diversos. Dessa forma, o ato regionalizador institui 

fronteiras e limites, visando exercer determinada ação, seja ela analítica, política, econômica 

ou social. Acrescenta ainda que a regionalização na atualidade apresenta-se como uma 

ferramenta essencial à disposição de grupos hegemônicos, tendente a naturalizar relações e a 

esconder diferenças e interesses; daí afirmar-se com razão que a regionalização, por operar 

nesses termos, carrega sempre parcialidade, generalidade, incompletude. Os professores à sua 

maneira têm uma percepção disso: 

Segundo a Professora “B”: 

[...] O Brasil e o Haiti são postos em uma mesma situação, quando, na verdade, eles 
têm condições extremamente diferentes; e assim [...] você vai partindo [...] de como 
é generalizante a regionalização para os países do Sul ao nível de mundo, e como é 
importante [...] definir um critério; como seria importante que você fizesse uma 
outra regionalização [...] a regionalização de Yves Lacoste propõe os três mundos 
com três círculos que se fecham, se complementam. Por exemplo, o Brasil faz parte 
dos mais pobres, mas ao mesmo tempo é um país industrializado com certo nível de 
produção econômica [...]. 

Segundo o Professor “C”, as regiões são diferentes, têm suas especificidades; há 

diferenças de pessoas, modos de vida, desejos. Daí a sua afirmação:  
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O terceiro mundo não é homogêneo, há países de terceiro mundo dentro do mundo 
com situação econômica melhor e pior; nem todos [...] do primeiro mundo têm o 
mesmo padrão de vida; também tentei fazer essa divisão. Fiz a comparação Brasil 
com a África, Sudeste dentro do Brasil, falam muito, dentro do Brasil há vários 
países; encontram uma Europa, uma África, [...] pessoas que vivem com padrões 
iguais a países europeus ou então americanos. Existem pessoas que têm a condição 
de vida igual à de um africano, então pior. Então tentei fazer essas divisões. Que 
dentro das regionalizações existem outras subdivisões. 

Quanto à região, Haesbaert (1999, p. 17) ressalta que seu conceito “envolve um rigor 

teórico que restringe o seu significado, mas aprofunda seu poder explicativo”. Ela constitui 

objeto de análise após a regionalização, “corresponde ao extenso de uma forma social” 

(SANTOS apud RIBEIRO 2004), expressando espacialmente práticas e interesses de agentes 

com metas distintas. 

Por sua importância, chama-se a atenção para outra questão marcante expressa pelas 

regionalizações, ou seja, para o fato de elas serem formas-conteúdos e terem historicidade, 

naquilo que Ribeiro (2004, p.17) chama de “regionalização como fato”, que se encontra “[...] 

vinculada aos jogos dinâmicos da disputa de poder, inscritos nas diferentes formas de 

apropriação (construção e uso) do território”. Logo, toda regionalização tem uma história e 

interesse de se legitimar, acompanhando o cenário conjuntural em que se insere. As 

regionalizações que serão comentadas mais à frente não fogem a isso; representam de alguma 

forma contextos históricos e socioespaciais próprios, e projetam-se em escalas espaciais de 

longa extensão, tendo em vista apresentar um quadro situacional do mundo.  

Das regionalizações mais exploradas pelos professores, destacaram-se as que 

classificam os países em do Norte e do Sul; em países desenvolvidos e subdesenvolvidos; em 

blocos econômicos; e em três mundos. A principal razão alegada para a consideração da 

primeira regionalização é que ela ameniza a idéia absoluta de que os países ricos são 

superiores aos países pobres, mostrando as contradições desses dois grupos de países. O que 

não impede, porém, de encontrarmos associações entre as duas; pois, quando se falam países 

do Norte, vem em mente a idéia de que aí estão os países mais ricos; enquanto quando 

falamos países do Sul fazemos a associação com os países mais pobres. A crítica à divisão em 

países desenvolvidos e países subdesenvolvidos é que tais países tanto são diferentes 

historicamente como em termos econômicos. Certos países subdesenvolvidos são 

industrializados, enquanto outros mesmo sendo desenvolvidos não deixam de apresentar 

dificuldades sociais. Na regionalização em blocos econômicos, esses blocos regionais são 
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estudados em várias regiões do globo, tais como o NAFTA, a União Européia, a APEC, o 

Mercosul etc., com diferentes níveis de organização. Já em relação à regionalização em três 

mundos, os professores procuraram ressaltar os problemas de levar adiante essa classificação, 

em razão da crise do socialismo real e das trajetórias diferentes dos países do terceiro mundo, 

quando comparados com o primeiro mundo. 

Essas regionalizações procuram introduzir no temário geográfico um ponto de vista 

crítico sobre a situação em que se encontram os grandes blocos de países do mundo. Nesse 

sentido, os professores, ao iniciar o estudo das regionalizações, procuraram mostrar o que são, 

onde e quando foram criadas. Com isso, oportunizam ao aluno uma melhor compreensão da 

natureza das relações entre os países no mundo capitalista, na medida em que possibilitam 

entender causas e processos que levaram os países mais pobres a estar em condição de 

desvantagem socioeconômica em relação aos países ricos. 

As respostas dos professores se coadunam diretamente com o enfoque do livro 

didático. Nesta fonte, os professores encontram, de certa forma, uma abordagem atualizada do 

assunto, em que são elencados um rol de características dos respectivos blocos de países com 

traços comuns a vários deles. Entretanto, ainda correndo o risco de em alguns momentos 

apresentarem esses países como um conjunto homogêneo, especialmente ao confrontar suas 

principais características com a dos países dito desenvolvidos. Situação que para ser superada 

requer, segundo Lacoste (1990, p.12): 

fugir de uma noção vaga de subdesenvolvimento que ao mesmo tempo tudo e nada 
exprime. Não basta apresentar uma visão alegórica do mundo, no qual os 
dominantes formariam um centro cercado por uma periferia onde estariam os 
dominados e pretender basear nesse modelo os jogos de força que existem no seio de 
cada Estado. 

A falta de atenção a essa questão pode erigir uma lógica binária na condução do 

assunto, criando-se um enfoque polarizado, tendo de um lado os países desenvolvidos e suas 

características, sempre favoráveis, e, de outro, os países subdesenvolvidos e suas 

características, sempre desfavoráveis. Vimos isso em aulas durante as quais os professores 

discorriam sobre as características dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

transmitindo-se, com ênfase, a idéia de que eram características mutuamente excludentes. Por 

exemplo: quando se falava em Europa desenvolvida, remetia-se à idéia de que era formada 

por países com boa oferta de serviços, grande produção industrial, boas condições sociais etc.; 

situação inversa ocorria com os países pertencentes ao mundo subdesenvolvido, terminando 

por dar a idéia de que aquelas características não seriam encontradas nesses países. 
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Na verdade, o conteúdo sobre regionalização está disseminado na Geografia Escolar, e 

as classificações são o ponto de partida para a descrição individualizada dos países. As 

(re)atualizações dos assuntos parecem originar-se, principalmente de veiculações midiáticas, 

tais como: revistas, almanaques, programas de televisão, sites de internet etc., nas quais se 

imbricam as fontes acadêmicas. É assim que esse conteúdo tem uma feição bem peculiar na 

Geografia Escolar, circulando com uma grande margem de autonomia; constitui o caminho 

natural para o estudo dos países e continentes, variando-se os critérios conforme o ponto de 

vista escolhido, e fazendo da cartografia o apoio indispensável na apresentação da distribuição 

geográfica dos fenômenos. Daí o porquê de, ao verificar as coleções didáticas voltadas para a 

educação geográfica no Ensino Fundamental, notarmos, em praticamente todas elas, a 

presença recorrente do estudo das regionalizações, principalmente aquelas que dividem o 

mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países do Terceiro Mundo e países do 

Norte e países do Sul. Classificações que se tornaram bastantes conhecidas não só no âmbito 

escolar, mas do grande público, através da divulgação pela mídia, constituindo-se nos dias 

atuais em verdadeiros jargões inseridos no discurso do senso comum. A esse respeito, Lacoste 

(1990, p.7) lembra: 

Sob o efeito do mass media, a palavra ‘subdesenvolvimento’ difundiu-se 
amplamente logo após a Segunda Guerra Mundial, antes que o conceito tivesse sido 
objeto de uma tentativa de construção, por menos rigorosa que fosse: os diversos 
especialistas interessados [...] usaram a expressão dando-lhe toda uma série de 
significados, o que para eles era uma forma de torná-la compatível com sua 
orientação ideológica e sua especialização científica. 

Convém enfatizar que o uso das expressões países Desenvolvidos e Subdesenvolvidos, 

países do Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos vem sendo revisto de maneira criteriosa; é 

corrente a idéia de que tais expressões apresentam problemas, seja pela generalização, seja 

pela inadequação anacrônica em que incorrem; trata-se de uma questão presente no livro 

didático e no discurso do professor, e merece ser comentada.  

Por sua vez, seguindo essa linha crítica de pensamento, Fernandez (1993) explica que 

a expressão País Subdesenvolvido tem um forte apelo evolucionista, na medida em que 

considera que esses países alcançariam o estágio de desenvolvimento, através do 

cumprimento de etapas determinadas, o que para ela é um engano, visto que esses países não 

seguiram linearmente a mesma trajetória dos países desenvolvidos. Procurando afastar essa 

idéia, Lacoste (1990) nos mostra que hoje em dia dois fenômenos delimitam as diferenças dos 

países subdesenvolvidos de uma Europa pré-industrial: o enorme crescimento demográfico 

daqueles países e o papel considerável ocupado pelas grandes firmas. Diz ainda que é 



115

marcante o fato de os Países Subdesenvolvidos terem sido dominados pelos Desenvolvidos, 

explorados como colônias e submetidos ao imperialismo. Questão refletida por Wettstein 

(1992, p.32): 

O resultado direto da emigração internacional do capital monopolista (isto é, do 
imperialismo) é o intercâmbio desigual. Entretanto, graças a essa exportação de 
capitais foi possível instalar, fora dos grandes centros, uma produção moderna 
beneficiada com baixos salários. Foi nessa etapa imperialista, já em fins do século 
XIX, que se originou a situação de subdesenvolvimento. A partir de então [...] a 
condição fundamental do modo de produção capitalista [...] transfere-se do centro 
para a periferia; das formações nacionais centrais, a todo o sistema mundial.  

Além disso, os países ditos subdesenvolvidos apresentam notáveis diferenças 

provocadas por situações diversas: históricas, culturais, econômicas e políticas, não obstante 

evidenciarem vários traços comuns. Em termos geográficos, temos países subdesenvolvidos 

menos avançados de um lado e países industrializados de outro. Fernadez (1993) destaca que, 

dentre outras características, os países menos avançados (PMA) possuem baixo pib per 

capita, baixa alfabetização, pouca industrialização, precária sanitarização, economias 

agrícolas etc. Quanto aos Novos Países Industrializados (NPI), caracterizam-se por uma maior 

industrialização, após investirem maciçamente na indústria de base e de bens de consumo, 

variando o volume de investimentos conforme o país considerado. Esses países foram palco 

também de grandes investimentos em capital fixo, feitos por empresas transnacionais. Às 

expensas do endividamento externo, os empréstimos contraídos foram utilizados em grande 

monta para alavancar a produção industrial. Um exemplo prodigioso desse crescimento 

econômico é o caso dos países do Leste da Ásia designados de Tigres Asiáticos. O ponto-

chave para a sua inserção na economia mundial tem sido a exportação de mercadorias 

industriais, em especial bens de consumo. Para concretizar essa política econômica, valeram-

se, segundo Fernandez (1993, p.27), de: 

[...] Uma mistura de economia de mercado, empresas privadas e intervenção estatal; 
dívida externa moderada, política ativa de promoção de exportações, medidas que 
atraem o capital estrangeiro, vultosos investimentos na formação profissional, nível 
de estabilidade política em geral elevado [...]. 

Outro exemplo refere-se aos países da América Latina, como o Brasil, Argentina e 

México, que, mesmo enfrentando sérios problemas, como endividamento externo, 

desigualdades socioeconômicas – em alguns casos, semelhantes a grupo de países menos 

avançados –, conseguiram, ao longo das últimas décadas, passar por um forte impulso na 

industrialização. 
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No tocante à expressão Terceiro Mundo, esta passou a ser largamente utilizada depois 

da década de 50 do século XX, “nascida como um simples trocadilho jornalístico, lembrando 

reivindicações formuladas pelo Terceiro Estado às vésperas da Revolução Francesa de 1789, a 

expressão foi aos poucos abrindo caminho” (FERNANDEZ, 1993 p.5). A expressão 

supramencionada consiste também em desmedida generalização e anacronismo, porque 

engloba países que apresentam significativas diferenças entre si, formando um grupo bastante 

heterogêneo. Kennedy (1993, p.198) deixa isso bem claro ao afirmar que:  

A discrepância de desempenho entre o Leste da Ásia e a África ao Sul do Saara 
torna claramente redundante a expressão “Terceiro Mundo”. Por mais útil que ela 
tenha sido na década de 1950, quando Estados pobres não alinhados e recentemente 
descolonizados estavam procurando permanecer independentes dos dois blocos de 
superpotências, a ascensão, uma década mais tarde, dos países produtores de 
petróleo, super-ricos já tornava discutível a expressão. Hoje, quando prósperas 
sociedades do Leste asiático têm PNBs per capita maiores do que os da Rússia, 
Europa Oriental e até mesmo da Europa Ocidental, como Portugal, a palavra parece 
menos adequada do que nunca. [...]. 

Como acréscimo ao anacronismo até aqui aludido, temos também a expressão 

Segundo Mundo, que atualmente perdeu sentido, em razão do desmantelamento do socialismo 

real da Ex-União Soviética e de países do Leste Europeu. Como o Segundo Mundo não mais 

se confirma como era, temos, de forma patente, a perda do rigor conceitual dessa 

classificação, se é que esse rigor vigorou algum dia. 

Diferente do conceito de região, o professor demonstra ter consciência de que a 

regionalização acompanha o ensino de Geografia até o final do programa; que áreas do 

mundo são estudadas após sua divisão, através do procedimento de regionalização. Daí 

entendermos que a regionalização é o principal conteúdo espacial explorado de forma 

sistemática, mais até do que a região e o território.  

Para o professor, regionalizamos o espaço para estudá-lo melhor, para dar seguro 

ordenamento da diversidade e dimensão do Planeta, pois, se fôssemos estudar tudo junto, 

ficaria mais difícil. O objetivo é estudar as partes para que se compreenda o todo. 

6.2 GEOGRAFIA E REGIÃO NOS PCNS 

Mais recentemente, na década de 1990, tivemos a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), propostos pelo MEC, proclamando mudanças no ensino de 

Geografia a reboque da nova LDB.  

A formulação dos PCNs tem suscitado um amplo debate no campo da educação nos 

últimos anos, configurando-se duas grandes tendências de abordagem em torno do assunto: de 
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um lado, a busca de disseminação do seu conteúdo, partindo dos órgãos oficiais de ensino e 

chegando até a escola; e, de outro, as críticas sobre a forma de sua elaboração e implantação 

na escola, provenientes em sua maior parte do lado acadêmico. 

Em relação à Geografia, o texto do documento propõe que seja conferida maior 

atenção à interação da sociedade com o espaço, à importância dos estudos microssociais, 

salientado a necessidade de trabalhar-se com categorias históricas. Nesse sentido, as 

orientações didáticas propõem dinamizar o ensino de Geografia, contemplando situações que 

privilegiem a descrição, a explicação, a interação, a leitura da paisagem, a territorialidade e a 

representação do espaço. Por essa via, sugere-se que sejam trabalhados os conceitos de lugar, 

paisagem, território e região. Ao mesmo tempo, apresentam-se temas transversais, que 

perpassariam o ensino de Geografia e das demais matérias: ética, saúde, meio-ambiente, 

orientação sexual, pluralidade cultural e trabalho e consumo.  

Por sua vez, as temáticas propostas para o quarto ciclo estão organizadas em torno de 

eixos temáticos e temas transversais. No quarto ciclo, são apresentados três eixos temáticos: o 

eixo 1 intitulado “A evolução das tecnologias e as novas territorialidades em redes”; o eixo 2 

designado “Um só mundo e muitos cenários geográficos”; e o eixo 3 designado 

“Modernização, modos de vida e a problemática ambiental”. Quanto aos temas transversais 

supramencionados, estes perpassariam todos os eixos. 

No texto dos PCNs, a região é anunciada como um conceito-chave a ser trabalhado no 

quarto ciclo, porém não evidenciamos no corpo do trabalho uma discussão sobre esse 

conceito, demarcando a importância de seu estudo na atualidade. Em outras palavras, embora 

citada a região, não é abordada diretamente, ao contrário de outros conceitos, como lugar, 

paisagem e território, que são objeto de maior preocupação dos autores do documento. 

De qualquer modo, as temáticas discutidas nos eixos supracitados – principalmente os 

dois primeiros – são articuláveis a abordagem do conceito de região, cabendo ao professor 

fazer as devidas relações. No eixo 1, temas atuais, como a globalização, redes de transporte e 

comunicação adquirem grande relevância, sendo realçadas idéias associadas ao instantâneo, 

ao simultâneo e ao sincrético. São também enfocadas as mudanças no sistema de cidades, de 

um sistema hierárquico para um sistema reticular. No eixo 2, o enfoque orienta-se para a 

classificação dos países (países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países do Norte e países 

do Sul etc.), ressaltando-se as relações desiguais estabelecidas entre esses países. São 

comentadas as novas relações internacionais, configuradas com o fim da guerra fria, 

“fundamentadas na lógica de coexistência no interior de uma pluralidade político-ideológica” 

(BRASIL, 2001a, p. 106). Além disso, chama-se a atenção para o caráter complexo que marca 
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as relações entre os países, por integrar componentes não só políticos e econômicos, mas 

também culturais. 

Em termos metodológicos, os autores dos Parâmetros sugerem que o professor 

selecione métodos e recursos de ensino que estejam de acordo com a diversidade dos alunos, 

fugindo dos modelos padronizados, como o uso exagerado do livro didático e as aulas 

expositivas. Nesse sentido, os autores dos PCNs recomendam aos professores que tornem 

suas aulas mais interativas, procurando ir além da mera exposição. Fazem isso porque 

reconhecem a complexidade de que se reveste o ambiente escolar, expressa de várias 

maneiras, como, por exemplo: nas relações de afetividade entre professor e aluno, entre os 

próprios alunos, entre o aluno e a escola; no nível de conhecimentos prévios dos alunos, na 

maturidade de cada um; na estrutura física das escolas; e nos materiais e recursos didáticos 

usados em sala de aula. Propõem que essa complexidade do ambiente escolar seja considerada 

pelo professor ao planejar suas atividades.  

Nessa perspectiva, sugerem que as aulas de Geografia podem ser mais dinâmicas e 

instigantes para os alunos, sobretudo quando estimulam a capacidade criadora e a autonomia 

dos alunos. Para tanto, recomenda-se o planejamento de situações de ensino-aprendizagem, 

como: a leitura da paisagem, a observação, a descrição, a explicação e a interação de 

fenômenos, a consideração da territorialidade e extensão dos fatos geográficos, a analogia 

(semelhança de relações) entre territórios, paisagens e lugares, e a representação cartográfica 

do espaço. 

Em princípio, é possível inferirmos que os autores do texto dos PCNs aproximaram-se 

de enfoques teóricos atuais sobre os conceitos geográficos, procurando dar ao texto um 

contorno abrangente e acessível ao seu publico de destino, professores do Ensino 

Fundamental de todo o País. Todavia, consideramos que se poderia inserir a discussão sobre 

os conceitos-chaves, anteriormente anunciados, no âmbito dos eixos temáticos, ou em um 

tópico à parte, fato que propiciaria maior embasamento para os leitores. Além disso, 

ressentimo-nos com a ausência de uma explicitação do conceito de região, anunciado, mas 

não discutido. 

Acreditando na viabilidade dessa proposta, os órgãos educacionais têm incentivado 

sua transmissão, principalmente sugerindo que os PCNs constituam documento integrante do 

planejamento de ensino dos professores. Nesse sentido, tem sido bastante estimulada a 

realização de cursos de capacitação de professores para incluir em sua prática elementos da 

programação dos PCNs. Isto pôde ser constatado durante a entrevista com os professores 

pesquisados. Em seu relato, disseram ter feito cursos sobre os PCNs, patrocinados pela 
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SEMEC. Neste sentido, houve orientação para que aproveitassem as questões discutidas no 

planejamento de atividades, como, por exemplo, na elaboração da programação, na escolha do 

livro didático e na elaboração de projetos. O título do projeto PCNs, desenvolvido pela 

SEMEC, é ilustrativo da natureza da proposta: “Parâmetros Curriculares em Ação”. Ao 

consultar as pedagogas sobre a questão, elas relataram que nem todos os professores 

participavam do projeto da SEMEC; alguns se envolveram bem mais, como no caso de uma 

professora que chegou a participar do projeto PCNs na condição de formadora, já que os 

organizadores dos encontros facultavam isso. Segundo outra pedagoga entrevistada, os 

encontros dos PCNs ocorriam em uma escola pública municipal para a qual afluíam os 

professores de Geografia de outras escolas. 

Entretanto, todos os professores criticaram a forma como os encontros foram 

realizados, por perceberem o distanciamento entre teoria e prática. “O problema é posterior à 

prática, porque dão teoria, mas não dão condição de trabalhar a prática”. Na crítica do 

professor não evidenciamos contrapontos mais contundentes sobre os pressupostos teórico-

metodológicos dos PCNs, a sua contraposição tem um caráter mais prático, por ele notar que 

o que faz no dia-a-dia não encontra articulação nos documentos oficiais. 

No que tange aos especialistas sobre o ensino de Geografia, os PCNs receberam duras 

críticas. Para Pontuchuska (1999), o texto dos PCNs é eclético, tentando conciliar abordagens 

diversas, já que os autores inspiram-se, contraditoriamente, em idéias do historicismo, do 

positivismo, do marxismo e do subjetivismo. Ademais, problemas, como a linguagem do 

texto, demonstram inadequações às condições da maioria dos professores brasileiros, não 

habituados ao excesso de teorização que marca o documento. Pontuchuska aponta que o 

dualismo entre o físico e o humano não é resolvido, permanecendo o enfoque estanque nos 

exemplos apresentados. Isso ocorreria na visão de Oliveira (1999), em razão de os conceitos 

não serem bem definidos epistemologicamente, não se situando devidamente nas principais 

tendências do pensamento geográfico; além do que há excesso de subjetivismo na abordagem, 

em detrimento de valores mais atinentes aos propósitos da coletividade social. 

O que se tem constatado diacronicamente é a introdução da novidade no discurso 
do professor, sem que ocorra sua tradução na pratica; daí o porquê de ele continua a aderir 
a dispositivos pedagógicos vinculados a modelos antigos, especialmente a rudimentos da 
perspectiva tradicional da Educação. Saviani (apud GADOTTI, 2002, p. 10) esclarece 
como o educador brasileiro se sente diante de problemas que surgem nesse contexto:  

[...] Imbuído do ideário escolanovista (tendência humanista moderna), ele é obrigado 
a trabalhar em condições tradicionais (tendência humanista), ao mesmo tempo em 
que sofre, de um lado, pressões da pedagogia oficial (tendência tecnicista) e, de 
outro, a pressão das análises socioestruturais da educação [...]. 
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Para Sposito (1999), a proposta dos PCNs reflete um certo imediatismo; característica 

presente no redesenhar da política educacional brasileira nos anos 1990, período em que o 

governo federal propôs um pacote de medidas para os diversos níveis de ensino, em que, ao 

lado dos PCNs foram propostos programas de avaliação para a Educação Básica e superior e 

os critérios para a escolha dos livros didáticos. 

Conquanto reconheça a necessidade de revisão das propostas de ensino, pois elas 

precisam acompanhar as mudanças contextuais, Sposito (Id. ibid.) tece algumas críticas aos 

PCNs, destacando entre estas: o modo como o governo conduziu o projeto, assumindo uma 

posição unilateral na escolha dos elaboradores do projeto; a pressa em sua execução; e ao fato 

de esquecer de uma questão crucial: “os sistemas de ensino se realizam através das práticas 

sociais, que são históricas e contraditórias”.  

6.3 GEOGRAFIA E REGIÃO NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TERESINA (SEMEC) 

Ao analisar a programação oficial de Geografia elaborada com base na Proposta 

Curricular da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), destinada ao Ensino Fundamental, 

verificamos em sua justificativa a preocupação em destacar como pressupostos questões 

atuais debatidas no âmbito da produção teórica sobre o ensino de Geografia, mais 

precisamente em relação à tendência denominada Geografia Crítica. Em várias passagens da 

justificativa constante no documento curricular, identificamos menções e explicações sobre a 

opção por essa tendência de pensamento, que, por sua vez, tem procurado calcar seus 

argumentos sob uma orientação marxista. Determinadas afirmações incluídas na Proposta nos 

conduziram a essa constatação; inclusive são citadas categorias típicas dessa corrente do 

pensamento, tais como: Trabalho, Relações de Produção, Modo de Produção e historicidade.  

Ressalte-se aqui que essa opção pela Geografia Crítica se dá em um contexto 

paradigmático, tendo em vista a influência com que essa tendência do pensamento geográfico 

vem ocorrendo nas formulações teóricas sobre o ensino nas últimas décadas; ou seja, com 

vasta produção teórica, divulgada em nível nacional, estando também presente, em maior ou 

menor grau, em outras propostas curriculares. A título de exemplo, citamos a Proposta 

Curricular para o Ensino de Geografia, organizada pela Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas (CENP/SP) no final dos anos 1980, nitidamente influenciada por uma orientação 

marxista. Registre-se, entretanto, que se mostra coerente em seus pressupostos, objetivos e 

temas tratados. 
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Não obstante a procura de situar o foco de sua abordagem na Geografia Crítica, 

analisando com mais acuidade o texto da justificativa do ensino de Geografia da Proposta da 

Prefeitura Municipal de Teresina, encontramos no citado texto resquícios de um racionalismo 

técnico, com um caráter, de certa forma, contraditório à linha de pensamento que se procurou 

adotar, como na afirmação: “o ensino de Geografia [...] deve, portanto, ser pautado em ações 

pedagógicas capazes de contribuir na preparação de cidadãos instrumentalizados (grifo nosso) 

para participarem da vida social e política da nação” (p.94). Assim, ao tempo em que os 

autores procuram revestir o texto da proposta de um discurso crítico e problematizador da 

realidade social, escampam, vez por outra, elementos característicos de uma visão tradicional 

sobre o ensino de Geografia. Ademais, notamos um esforço de inserir na discussão temas 

atuais, como a questão ambiental, embora consideremos também que às vezes isso não 

alcançava inteiramente o objetivo pretendido. No texto são mencionadas as mudanças do 

espaço natural devido à ação humana, à humanização do espaço natural. Porém da forma 

como é exemplificado, como no caso da Amazônia, deixa transparecer uma orientação 

romântica e ufanista da questão. A citação, a seguir, ilustra tal afirmação:

A Amazônia [...] merece toda a atenção no sentido de que seja feito um estudo sobre 
sua preservação e produção econômica nos mais diversos aspectos. [...] Deve, 
portanto, ter a devida preservação no sentido de não ser utilizada como 
investimentos das grandes potências, visto que podem ocorrer prejuízos ou danos 
econômicos para a nossa nação, uma vez que a floresta constitui patrimônio do 
nosso país (p.95). 

Nesse esforço, os autores dizem ser preciso politizar a abordagem ambiental, dando 

um tratamento ecológico ao estudo do meio físico, de forma a estabelecer os limites da ação 

do homem sobre a natureza. 

Assim, tencionando dar à Proposta um contorno progressista, procuram ressaltar a 

dimensão política do trabalho docente. Isso se mostra presente quando afirmam que as regiões 

e os países devem ser estudados de maneira dinâmica e “não como espaços acabados e 

eternos”, sendo importante valorizar a historicidade. E ainda quando afirmam pretender 

distanciar de uma forma de ensino e de avaliação tradicionais: 

Alguns aspectos valorizados na concepção tradicional da ciência geográfica 
deixaram de ser enfatizados na presente proposta de avaliação, quais sejam: 
enumeração de lugares, memorização gratuita de nomes e dados; descrição de fatos 
que estejam desvinculados da realidade do aluno (p.96). 

Diante dessas considerações, o que nos parece sintomático nessa proposta curricular 

concerne à incoerência entre o texto da justificativa e a seqüência de alguns conteúdos 
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apresentados na programação do Ensino Fundamental, interessando-nos aqui perscrutar 

diretamente a parte sugerida para as séries finais dessa etapa de ensino. Dessa forma, para a 

sétima e oitava séries foram selecionados e incluídos na programação de Geografia os 

seguintes conteúdos, apresentados nos Quadros 2 e 3, a seguir.  

Conteúdo programático de Geografia – 7ª série 

I UNIDADE – Panorama do Mundo Atual 

· Os sistemas socioeconômicos 

· A nova geopolítica mundial (países do norte/países do sul) 

II UNIDADE – O continente Americano 

· Localização e aspectos físicos 

· As divisões 

·A América Latina (aspectos sociais, econômicos e culturais) 

· A América Anglo-saxônica (Aspectos sociais, econômicos e culturais) 

III UNIDADE – Problemas e perspectivas do Continente Americano 

· Intervenção norte-americana na América Latina 

· Minorias raciais na América do Norte 

· Produção e tráfico de “drogas” na América 
· As organizações americanas (MERCOSUL, NAFTA, MCCA, CARICOM, 
ALADI etc.) 

IV – UNIDADE – Produção do espaço cubano e nicaragüense 

V – UNIDADE – O continente Europeu 

· Localização e aspectos físicos 

· Divisões 

· Os aspectos econômicos, sociais e culturais das várias regiões européias. 

VI – UNIDADE – As mudanças no espaço geográfico europeu e as organizações 

européias 

Quadro 2 – Conteúdo programático de Geografia – 7ª série. 
Fonte: Proposta Curricular do Ensino Fundamental. Teresina, 1993. 
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Conteúdo Programático de Geografia – 8ª série 

I UNIDADE – O Continente Asiático 

· Localização e aspectos físicos 

· Divisões 

· Os aspectos econômicos, sociais e culturais das várias regiões asiáticas. 

II UNIDADE – O continente Africano 

· Localização e aspectos físicos 

· Divisões 

· Os aspectos econômicos, sociais e culturais das várias regiões africanas 

III OCEANIA 

· Localização e aspectos físicos 

· Divisões 

· Os aspectos econômicos, sociais e culturais de várias regiões da Oceania 

IV UNIDADE – As regiões polares 

· Localização e aspectos físicos 

· Perspectivas de aproveitamento econômico e a questão ecológica 

Quadro 3 – Conteúdo programático de Geografia – 8ª série. 
Fonte: Fonte: Proposta Curricular do Ensino Fundamental. Teresina, 1993. 

A proposta programática, conforme Quadros 1 e 2, não supera o enfoque dualista entre 

os aspectos físicos e humanos, que se mantêm principalmente no início das unidades de 

ensino. Na identificação das regiões, os critérios natural e político-administrativo servem 

como pano de fundo para os recortes espaciais; com base neste recorte, são, em seguida, 

descritos os aspectos sociais, econômicos e culturais dos países estudados. Estes, por sua vez, 

demonstram ter uma estruturação fragmentada, cabendo ao professor, em sua abordagem, 

realizar os nexos necessários. 

Levando em conta a programação como um todo, da quinta a oitava série, notamos 

que a abordagem principia com um enfoque generalizante e enciclopédico, com maior ênfase 

aos aspectos físicos (quinta série), direcionando para um enfoque regional nas séries 

seguintes, em que são aplicados os conceitos gerais, vistos anteriormente. Primeiro em relação 

ao Brasil (sexta série), depois em relação ao mundo (sétima e oitava séries). Vale destacar o 
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enfoque dualista, não superado nessas últimas séries, porque os aspectos físicos continuam a 

ser vistos de forma isolada no início de cada unidade da programação. 

É possível observar que os estudos regionais continuam segmentados no rol de 

conteúdos listados, obedecendo à compartimentação das esferas social, econômica e cultural, 

sem serem feitas as inter-relações cabíveis entre essas dimensões da análise espacial; tal fato 

revela as dificuldades com a integração dos conteúdos, tanto no sentido horizontal, quanto 

vertical dos programas. Como exemplo, temos o caso dos países desenvolvidos do continente 

americano e os países do continente europeu, que, embora citados na mesma série (sétima), 

aparecem distanciados no âmbito da programação, tendendo a conceder à abordagem um 

formato estanque.  

Salientemos que essa forma de divisão do conteúdo geográfico, consolidada na 

programação em apreço, tem um forte arraigamento no ensino de Geografia; fato que não é 

recente, pois remonta a propostas mesmas para o ensino de Geografia do século XIX. 

Assinale-se que um rápido olhar na programação de Geografia nas Reformas Educativas 

brasileiras no século XX também mostra isso; como no caso da Reforma Francisco Campos e 

a Reforma Capanema e a lei 5692/71. Esse modo compartimentado de conceber a Geografia 

está presente em todas elas, com poucas alterações feitas com o decorrer do tempo. 

Igualmente podemos dizer em relação ao livro didático, haja vista que, ainda nos dias atuais, a 

maior parte deles segue esse padrão de divisão do conteúdo regional, até em propostas que se 

intitulam críticas. Há sempre um espaço dedicado ao estudo separado dos países ou regiões do 

mundo, geralmente estruturadas em um enfoque continental. Dessa maneira, nos parece que a 

forma como estão colocados os temas das unidades de ensino (principalmente na oitava série) 

continua a ter primazia o entendimento da Geografia como ciência de síntese, em que, depois 

de mencionada a região, é proposta a descrição de suas várias características, sociais, 

econômicas e culturais. Por isso, os limites das regiões naturais acabam coincidindo com os 

das unidades político-administrativas, sendo o quadro físico o ponto de partida para o estudo 

das ações humanas na paisagem. 

Em termos de avanços, acreditamos que isso aconteceu na programação da sétima 

série, com a introdução de temas com teor mais crítico, convergindo para os objetivos da 

proposta. Isso aconteceu na parte em que são discutidos os problemas e perspectivas do 

continente americano, como também na parte referente às experiências socialistas na América 

Latina, discutida no tópico Cuba e Nicarágua.  

Destaque-se o fato de a Proposta Curricular da Prefeitura não apresentar convergência 

para os Parâmetros Curriculares Nacionais; provavelmente em virtude de os Parâmetros terem 
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sido publicados em período posterior, logo após a promulgação da Nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Esse raciocínio parece ter sentido, quando percebemos que, 

após a implantação dos PCNs, a SEMEC deu início aos cursos de capacitação, denominados 

PCNs em ação, uma forma de familiarizar os professores da rede de ensino municipal à 

proposta do governo federal voltada para o Ensino Fundamental. Afinal, a concepção dos 

PCNs em trabalhar com eixos temáticos por área e temas transversais não está presente na 

Proposta formulada no âmbito da SEMEC. 
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7 A REGIÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS 

A seguir, contemplamos os temas abordados durante as aulas observadas, que refletem 

com clareza o período de observação nas escolas, quando focalizamos a atenção às aulas que, 

direta ou indiretamente, tinham relação com o estudo da região. 

      Tabela 1 – Temas Tratados na Etapa Observacional. 

Nº TEMAS Freqüência 
Simples (%) 

1 Regionalização do Mundo 14 

2 Industrialização 7,2 

3 Países desenvolvidos 7,2 

4 Globalização 5,7 

5 Divisão político-econômica do mundo 5,7 

6 Meio ambiente e mudanças climáticas 5,7 

7 Oriente Médio 4,3 

8 Novas Tecnologias e Educação 4,3 

9 Países de Indústria Tardia 4,3 

10 Nafta e Mercosul 2,9 

11 Invasão Cultural 2,9 

12 Globalização e espaço geográfico 2,9 

13 Países desenvolvidos 7,2 

14 Estereótipos dos africanos 2,9 

15 Do meio natural ao meio técnico-científico 2,9 

16 Tipos de agricultura 1,4 

17 Sociedade e espaço geográfico 1,4 

18 Segunda Guerra Mundial 1,4 

19 Revolução Agrícola 1,4 

20 PNB e PIB 1,4 

21 Nova Ordem Mundial 1,4 

22 Mito da democracia racial 1,4 

23 Imperialismo 1,4 

24 IDH 1,4 

25 Formação da Rússia 1,4 

26 Fluxo de refugiados 1,4 

27 Desagregação da URSS 1,4 

28 Clima 1,4 

29 Classificação dos países 1,4 

30 Ciência, tecnologia e informação 1,4 

31 Cidades Globais 1,4 

TOTAL 100 

           Fonte: Elaboração do Autor. Teresina, 2006. 
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Na observação das aulas, procuramos seguir um cronograma que atendesse os 

objetivos presentes no projeto de pesquisa. Assim, a Tabela 1 recorta parte do conteúdo 

trabalhado pelos professores no período delimitado para a pesquisa. De qualquer modo, 

verificamos que há nos registros de observação o tema regionalização; todavia sem aparecer a 

abordagem direta do conceito de região, escolhido como conceito-chave a ser analisado na 

pesquisa.  

Embora a região não tenha surgido direta e sistematicamente na abordagem do 

professor, evidenciamos que, de alguma forma, a discussão desse conceito aparecia dispersa 

no enfoque de alguns dos temas mostrados na referida Tabela, sendo possível inferir a 

concepção de região predominante ao longo das aulas.  

É importante destacar que a abordagem dos professores referenciava-se principalmente 

à programação do livro didático; por isso consideramos pertinente conferir atentamente essa 

correspondência, verificando como é a abordagem do conceito de região e de regionalização 

nesse material, pois isso poderia nos dar elementos importantes para melhor compreender o 

sentido dado pelos professores sobre tais conceitos. 

No Quadro 4, constam as noções sobre região, identificadas nos livros didáticos das 

séries e escolas pesquisadas. Dessa maneira, destacamos o que se sobressaía no bojo dos 

livros considerados. Na elaboração deste Quadro, buscamos articular o assunto do livro, que 

nem sempre faz referência explícita à região, com a literatura atual sobre o tema, criando 

grupos característicos.  

Ressalte-se que o Quadro 4 obedece a uma sistematização feita pelo pesquisador, o 

que nem sempre reflete a intenção clara de o autor do livro didático dissertar diretamente 

sobre o conceito de região em seus textos, o que significa, por exemplo, que em um 

determinado capítulo o autor do livro não objetivou abordar propositadamente tal conceito, 

evitando apresentá-lo de maneira formal, estruturado em uma sentença.  

Desta forma, dada a presença freqüente no livro didático de idéias correlatas à região, 

permeando os textos, consideramos procedente construir um quadro configurativo das noções 

de região e de outros atributos desse conceito no livro didático por autor. O Quadro 4 é 

mostrado a seguir. 
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Quadro 4 – A região no livro didático. 
Fonte: Elaboração do Autor. Teresina, 2006. 

 AUTOR 
DO LIVRO 
DIDÁTICO 

CONCEPÇÃO/NOÇÃO 
DE REGIÃO (em ordem 

de predominância) 

ENFOQUE: 
OBJETIVO E 

SUBJETI- 
VISMO 

REGIONALIZAÇÃO         
ADOTADA 

ESCALA 
PRIORI- 
ZADA 

EXEMPLOS 

Visão clássica: padrão zonal. 
Contigüidade espacial. 
Estabilidade regional. 
Diferenciação de áreas. 

Objetivo 

Recorte baseado em 
critérios físico, 
político-
administrativo, 
socioeconômico. 

Estado-
Nação 

Distribuição da vegetação no 
continente americano; a diversidade 
da ocupação territorial da América do 
Norte; Distribuição das atividades 
econômicas no Canadá. 

Aproximação da lógica 
reticular. Fluidez espacial. 
Descontinuidade espacial. 
Instabilidade. Visão 
sistêmica e globalizante. 

Objetivo Regiões-rede Planetária Circulação global do capital; fluxos 
populacionais no mundo; circulação 
de mercadorias entre as grandes 
cidades. 

Divisão territorial do 
trabalho; desigualdades 
socioeconômicas entre áreas; 
desenvolvimento desigual e 
combinado. 

Objetivo 

Região é recorte da 
totalidade 
socioespacial, inserida 
na Divisão 
Internacional do 
Trabalho. 

Planetária 

Desigualdade no comércio 
internacional, vantagens para países 
desenvolvidos, desvantagens para os 
países subdesenvolvidos. 

A região associada à 
diferença, à singularização. 

Objetivo e 
subjetivo 

Recorte baseado em 
critérios de ordem 
cultural. 

Local e 
intranacio-
nal 

Movimentos sociais baseados no 
resgate e reconstrução de identidades 
religiosas, étnicas e nacionais. 

LEVON 
BOLIGIAN 
ET ALII 

Região associada à noção de 
blocos econômicos 

Objetivo Recorte baseado 
prioritariamente em 
critérios econômicos 

Continen-
tal/ 
Internacio-
nal 

União Européia, NAFTA, APEC etc. 

Visão clássica: padrão zonal. 
Contigüidade espacial. 
Estabilidade regional. 
Diferenciação de áreas. 

Objetivo 

Recorte baseado em 
critérios físico, 
político-
administrativo, 
socioeconômico, 
culturais. 

Nacional e 
intranacio-
nal  

Distribuição da vegetação no 
continente americano; a diversidade 
da ocupação territorial da América do 
Norte; Distribuição das atividades 
econômicas no Canadá. 

Divisão territorial do 
trabalho; desigualdades 
socioeconômicas entre áreas; 
desenvolvimento desigual e 
combinado. 

Objetivo 

Região é recorte da 
totalidade 
socioespacial, inserida 
na Divisão 
Internacional do 
Trabalho. 

Global 

Desigualdade no comércio 
internacional, vantagens para países 
desenvolvidos, desvantagens para os 
países subdesenvolvidos. 

A região é construída 
historicamente (herança la 
blacheana) 

Objetivo Configuração das 
formas espaciais no 
decorrer do processo 
histórico. 

Global/ 
local 

Configuração territorial no 
feudalismo e no capitalismo; processo 
de colonização de exploração e de 
povoamento; o imperialismo europeu 
e norte-americano etc. 

Aproximação da lógica 
reticular. Fluidez espacial. 
Descontinuidade espacial. 
Instabilidade. Visão 
sistêmica e globalizante. 

Objetivo Regiões-rede Global Circulação global do capital; fluxos 
populacionais no mundo; circulação 
de mercadorias entre grandes cidades. 

A região associada à 
diferença, à singularização. 

Objetivo e 
subjetivo 

Recorte baseado em 
critérios de ordem 
cultural. 

Local e 
intranacio-
nal 

Movimentos sociais baseados no 
resgate e reconstrução de identidades 
religiosas, étnicas e nacionais. 

MELHEM 
ADAS 

Região associada à noção de 
blocos econômicos 

Objetivo Recorte baseado 
prioritariamente em 
critérios econômicos. 

Continen-
tal/interna-
cional 

União Européia, NAFTA, APEC etc. 
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A primeira coleção de autoria de Boligian et alii (2001a; 2001b) tem como título 

Geografia: espaço e vivência. Na sétima e oitava séries os subtítulos dessa coleção são, 

respectivamente, O espaço geográfico mundial: o mundo subdesenvolvido e A dinâmica do 

espaço global: o mundo desenvolvido. A segunda coleção é a de Adas (2002a; 2002b), 

intitulada Geografia. Os livros da sétima e oitava séries têm os respectivos subtítulos: 

Geografia do mundo subdesenvolvido e os impasses da globalização e o mundo desenvolvido. 

Ao analisar os livros desses autores, pudemos verificar que algumas perspectivas 

configuraram-se como mais freqüentes em relação à abordagem regional, variando a ênfase 

do enfoque entre uma e outra obra; questão que procuramos explicitar no Quadro 4. Mais à 

frente, buscaremos descrever o que compreendemos a respeito dos arranjos regionais 

descritos no referido Quadro. 

Antes de partir para a discussão acerca das conceitualizações sobre região, 

destacaremos a perspectiva de análise pelos autores dos manuais didáticos examinados. As 

informações que constam nas linhas a seguir foram retiradas dos encartes que contêm o guia 

do professor e de textos dos capítulos dos livros em que os autores tratam diretamente do 

assunto. 

No texto de Boligian et alii (2001a), o conceito de regionalização remete à idéia de 

classificação, de divisão dos países, segundo diversos critérios, sejam eles físicos, sociais 

sejam econômicos. Para estes autores, regionalizar é “agrupar as áreas da superfície terrestre 

que possuem aspectos com certa homogeneidade” (p. 68). Nesse sentido, antes de dar início à 

caracterização dos continentes, propõem explicar alguns tipos de regionalização dos países do 

mundo. Justificam isso ao destacar que, regionalizando os países do mundo, seria possível 

evidenciar aspectos gerais e particulares, como também comparar diferenças e semelhanças; 

contudo, isso infalivelmente conduz a generalizações, deixando de lado certas 

particularidades. Deste modo, os tipos de regionalização, prioritariamente, descritos foram: 

Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos; países ricos e países pobres; Países centrais e países 

periféricos; Países do Norte e Países do Sul. Em seguida, passa a ser feita a caracterização dos 

continentes: América Latina, África e Ásia. 

No encarte do volume de 7ª série, Boligian et alii (2001a, p.13) descrevem, 

sucintamente, o seu entendimento sobre a regionalização do mundo contemporâneo: 

[...] Tem como principal tema o estudo das regiões, destacando as principais 
maneiras de se regionalizar o espaço geográfico mundial. Também ressalta a 
regionalização do mundo em países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, 
classificação que será utilizada para distinguir os conteúdos estudados [...].  
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Depreendemos desta citação que a região para os autores é vista na perspectiva do 

recorte, por ser uma área com características próprias diferindo das demais. O recorte é assim 

um pressuposto para o estudo dos continentes mencionados. Essa interpretação é reforçada 

por algumas definições feitas pelo autor no início do capítulo 3, como território nacional e 

limites. Nesse mesmo capítulo, apresenta uma noção importante, que é a de mutabilidade das 

fronteiras, em razão das disputas políticas; para tanto, dá o exemplo europeu e ilustra com 

mapas. Essa idéia é recorrente no capítulo 4, quando mostra as mudanças na configuração dos 

Estados nos últimos anos. 

Na parte do encarte – Unidade III – que discute a regionalização do espaço 

contemporâneo, os autores, em poucas linhas, procuram definir a região, citando trechos da 

obra de Corrêa (1987, p.68), que trata do assunto, especialmente em relação à noção de 

diferenciação de áreas; noção esta bastante explorada por Boligian et alii (2001a), para 

justificar o método de regionalização. 

Contudo, percebemos que da forma como vêem a noção de região, os autores acabam 

aproximando-a do conceito de regionalização, denotando certa confusão em definir esses dois 

conceitos. 

Analisando os diversos capítulos do livro, é possível relacioná-los a outras noções de 

região, para além da visão objetiva, do recorte, tendo em vista que há, implicitamente, outras 

visões de região. É o que ocorre, por exemplo, no capítulo 5, cujo título Um mundo 

fragmentado, porém globalizado oportuniza uma discussão sobre o conceito de região, até 

mesmo porque são trabalhados conceitos correlatos como Globalização, Divisão Internacional 

do Trabalho e Blocos Econômicos. 

Nos livros de Adas (2002a, 2002b), também procuramos analisar o conteúdo dos 

encartes, que contêm o guia do professor, e trechos do interior dos capítulos que fazem 

referência ao conceito de regionalização e região. Não identificamos, explicitamente, o ponto 

de vista do autor sobre a região, mas o modo como conceitua regionalização deixa implícito 

que sua visão de região está relacionada à perspectiva do materialismo histórico-dialético; 

prova disso é a utilização de termos, como modo de produção, Divisão Social do Trabalho, 

forças produtivas e o de ideologia, segundo o ponto de vista de Engels. Daí Adas (2002a) 

afirmar que pretende ressaltar, em sua coleção, a historicidade inerente à materialidade 

espacial, demonstrando que a categoria tempo é bastante valorizada. Isso é justificado no 

capítulo inicial de um dos livros no qual procura deixar claro que dará mais ênfase ao critério 

histórico-cultural de divisão regional do que ao critério que obedece a critérios geológico-

geográficos. 
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Quanto à regionalização, persiste em Adas (2002b, p.17) o entendimento da 

regionalização como uma tarefa de divisão, classificação do espaço, senão vejamos: 

O exercício de regionalização pode ser entendido como um conjunto de 
procedimentos para agrupar observações individuais em categorias.Trata-se de um 
exercício de classificação, formando contigüidades espaciais a partir do 
agrupamento de elementos do espaço homogêneo em determinado aspecto.  

Assim, completa: “A partir da definição de alguns critérios iniciais é possível 

‘recortar’ o espaço geográfico de acordo com o interesse do pesquisador (ou do planejador), 

definindo diferentes regiões, com identidades próprias (p.27).” 

Lendo atentamente o guia do professor, elaborado pelo autor, verificamos que ele 

listou, para cada capítulo, o que chama de arquivo conceitual, uma lista dos conceitos 

abordados; contudo, não se encontra presente de forma evidente, nesse repertório conceitual, 

o conceito de região, embora apareça o de regionalização. Logo, esse conceito-chave da 

Geografia, recorrente em diversas temáticas abordadas no livro, segundo diferentes acepções, 

não é expresso diretamente, exigindo sua inferência, caso queiramos considerá-lo de forma 

sistemática. 

Ressalte-se que nem sempre há uma relação direta entre uma concepção de região 

forjada em âmbito acadêmico e sua manifestação nos materiais didáticos; significa que os 

movimentos diacrônico e sincrônico das produções acadêmicas não se refletem da mesma 

maneira no ensino de Geografia na Educação Básica, o que faz com que coexistam, por um 

lado, notórias anacronias (permanências), e, por outro, hibridismos. Portanto, não vemos no 

texto do livro didático uma conseqüência direta dos textos dos manuais de ensino superior, 

porque as comunicações entre a Educação Básica e a Superior não ocorrem sem mediações. 

Daí preferirmos falar de influências, já que não estamos falando de um simples reflexo. Tais 

mediações vêm sendo estudadas como saberes que se entrecruzam, adquirindo grande 

importância os saberes construídos pelos professores da Educação Básica no exercício de sua 

profissão, nas relações com os pares etc., o que lhes dá um caráter mais compósito do que 

homogêneo. 

Assim, vemos que ressoam contemporaneamente nas obras didáticas as influências das 

idéias dos clássicos da Geografia. Temos vários exemplos dessas influências nos livros 

didáticos analisados. Senão vejamos. 
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7.1 OS RECORTES CLÁSSICOS DA REGIÃO 

Esta visão de região está relacionada ao ponto de vista de alguns autores da Geografia 

Moderna, como Paul Vidal de La Blache, Carl Sauer e Richard Hartshorne. Para Haesbaert 

(2002), há nesses autores, algumas características comuns, ao tratarem da região, tais como o 

padrão zonal, a contigüidade espacial, a estabilidade e a diferenciação de áreas. Ademais, 

aponta também outras congruências: a importância dada ao específico, ao singular; o caráter 

integrador ou de síntese da região, em que há uma coesão/coerência interna; a busca do que é 

fixo e permanente, principalmente em La Blache; e a relação da região a uma meso-escala de 

análise.  

Nesse aspecto, os exemplos dos livros didáticos são fartos. Ainda verificamos nesses 

recursos, por mais que existam avanços nos últimos anos, um método de elaboração textual 

que guarda estreitas relações com manuais mais antigos. Duas dimensões são marcantes na 

abordagem: o caráter descritivo e historicista, inserindo-se neles as características 

supraaludidas. A seguir discutiremos com mais detalhes essas duas dimensões. 

Analisando a trajetória do pensamento geográfico, podemos ver que o método 

descritivo está presente, com freqüência, desde a Antiguidade.8 Passando por diferentes 

épocas, as descrições sempre acompanharam os relatos de estudiosos ou filósofos interessados 

em identificar e compreender as localizações e distribuições de fenômenos na superfície da 

Terra. 

No mundo antigo, quase sempre, as descrições resultavam das longas viagens, 

geralmente motivadas por questões de ordem econômica e política, inseridas em projetos 

expansionistas, como dos gregos e dos romanos. A evolução do conhecimento aperfeiçoou os 

meios de transporte, os instrumentos e as técnicas cartográficas, possibilitando a ampliação 

das distâncias navegáveis e, conseqüentemente, aumentando substantivamente a 

comercialização entre áreas muito afastadas entre si. Lencioni (2003) considera que aos 

“gregos pode ser creditada a primeira regionalização, por ter sido por algum método. As 

descrições passaram a ter a forma ordenada, sugerindo comparações. Sínteses e explicações 

foram elaboradas acerca de lugares e itinerários “(p.35). 

                                               
8 Lencioni (2003) escreve “que, na Antiguidade, os grandes nomes relacionados ao conhecimento geográfico são 
os de Heródoto e Eratóstenes. Sem estar vinculado à escola Jônica ou Pitagórica, Heródoto elaborou o 
conhecimento das terras e mares de forma nova [...] sua descrição de mundo supera os itinerários feitos à época; 
é apresentada a partir de conjuntos territoriais, com elaboração de sínteses em que a noção de escala está 
claramente intuída (p.39). Quanto a Eratóstenes [...] Sua grande contribuição foi a de ter calculado a 
circunferência da superfície da Terra em 42 000 quilômetros, muito próxima da medida atualmente considerada 
correta”. 
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Essa autora diz ainda que: “Estrabão é o marco inaugural da Geografia Regional, pois 

os recortes analíticos que ele elabora não são feitos a partir de parâmetros geométricos [...] 

seus recortes são estabelecidos segundo a composição territorial da civilização”(p.46). 

O decréscimo das grandes viagens, decorrentes de causas políticas e religiosas, 

conforme ocorreu na Idade Média não obstou a circulação de idéias e mercadorias pelo 

mundo.  

A decadência do Império grego e, posteriormente, do romano, teve com uma das 

principais conseqüências o rearranjo da hegemonia político-econômico-espacial, deslocando a 

intensidade de relações (inventários, compilação de relatos, descrições) para outras regiões, 

como as de domínio árabe e de algumas importantes cidades européias, mais precisamente as 

italianas, como Florença e Gênova, que se desenvolviam à custa do comércio marítimo e 

continental. 

Com esse desenvolvimento em ritmo menor, no período feudal, o conhecimento dos 

lugares distantes voltou a ter impulso significativo, durante o Renascentismo, e, ao lado da 

descrição, tornam-se bastante valorizadas, a observação, a quantificação e a mensuração. 

Segundo Lencioni (2003, p.55), “a preocupação com leis gerais passa a ser o novo referencial 

de pensamento”. 

Com a expansão marítimo-comercial européia, calcada em novas eficientes técnicas de 

navegação, garantia-se o conhecimento de terras longínquas, sendo os inventários e 

descrições, mais uma vez, imprescindíveis. Feitos a cargo dos conquistadores, tais 

conhecimentos, levaram alguns países europeus a terem maiores detalhes acerca do modo de 

vida de povos situados além-mar. Lencioni (Ibid., p.62) entende que à época, houve “a 

valorização, recuperação e atualização do conhecimento geográfico [...] fundadas nas trocas 

mercantis”. E que, ainda “nessa época, as publicações de cunho geográfico se tornaram 

importantes e se intensificaram”. 

Moraes (2003) nos chama a atenção de que até o final do século XVIII não existia uma 

unidade temática do conhecimento geográfico, visto que este ainda se encontrava disperso, e 

que somente no século XIX estariam configuradas as condições necessárias para a realização 

de um projeto de unificação de conhecimentos, que redundariam na institucionalização da 

Geografia como ciência. Às condições necessárias para esse empreendimento Moraes (Id. 

ibid.) denomina pressupostos, materiais e imateriais.9  

                                               
9 Os pressupostos materiais seriam: conhecimento efetivo da real extensão do planeta; existência de um 
repositório de informações sobre variados lugares do planeta; e aprimoramento das técnicas cartográficas. Os 
pressupostos imateriais: referem-se à evolução do pensamento, refletidos na ideologia capitalista, que valorizava 
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Ao remontar à primeira metade do século XIX, veremos em Karl Ritter, um dos 

sistematizadores da Geografia, o interesse pelo aperfeiçoamento do ensino dessa disciplina, 

recorrendo, para isso, às contribuições de educadores como Rousseau e Pestallozi. Ainda 

sobre Ritter, Capel (1981) escreve que, em seus estudos, ele já propunha fazer descrições 

regionais, quando se voltava, por exemplo, para o estudo dos continentes. Em relação a essa 

questão, Moraes (2002, p.180) esclarece que: 

Nas obras de Ritter analisadas, não é a escala local [...] que é destacada, e sim a 
continental. Para ele, os continentes representam uma divisão primeira e 
fundamental do ‘todo que é o globo terrestre enquanto formas de espaço’, sendo, em 
si mesmo, cada um, um todo [...] ‘os grandes continentes se apresentam para a 
observação, que os aborda como todos mais ou menos separados pela natureza  e 
que nós consideramos agora como os grandes indivíduos da Terra’. Estes 
‘indivíduos deveriam ser inquiridos em sua ‘individualidade’, sua causalidade, 
enfim, sua predestinação. Ritter, apesar de realizar suas obras empíricas em divisões 
continentais (a Europa e a divisão dos volumes da Geografia Comparada em África 
e Ásia), efetua a exposição em quadros ‘regionais’, isto é, como seqüência das 
‘partes’.  

Cumpridas tais etapas, a ciência geográfica é institucionalizada, inicialmente, na 

Alemanha, depois em outros países europeus. Nesse processo de sistematização, muito do 

conteúdo e da forma precedentes sobre o ensinar Geografia é aceito. Queremos dizer com isso 

que o método descritivo se mantém. A própria organização dos conteúdos curriculares 

demonstra isso. A origem dessa influência parece ter íntima relação com as classificações das 

ciências propostas à época. Pereira (1989) dá o exemplo da classificação do filósofo Kant, que 

distinguia as ciências em dois grupos: de um lado, as ciências especulativas, tendo como base 

a razão, situando-se aí a Matemática e parcialmente a Física, e, de outro, as ciências empíricas 

originárias na experiência, como a Geografia e a História, ambas descritivas; a primeira, 

entendida como uma disciplina corológica; e a segunda como cronológica. 

À objetividade do tema em tela, interessa o ponto de vista de Lacoste (1988) sobre a 

Geografia, o qual reputamos esclarecedor. Para ele, a Geografia apresenta duas vertentes bem 

delineadas. A primeira é designada por ele de Fundamental, já que lida com um conhecimento 

de nível técnico sofisticado, praticada pelos Estados Maiores, empresas capitalistas e 

aparelhos do Estado, acessível a um grupo seleto de especialistas. A segunda é, para ele, a 

Geografia dos professores, praticada pelos professores de educação primária, secundária e 

superior, expressas geralmente em monografias e teses acadêmicas, em livros didáticos e em 

                                                                                                                                                  
os temas geográficos, dotando-os de legitimação acadêmica; a afirmação das possibilidades da razão humana 
advinda do movimento iluminista; a contribuição dos trabalhos de economia política valorizando temas 
geográficos; a apropriação das teses evolucionistas pela Geografia. 
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aulas, incluindo também a Geografia do turismo, a dos meios de comunicação de massa e 

enciclopédias. 

Pereira (1989) considera que a Geografia dos professores teve origem marcante na 

Alemanha no final do século XIX, quando passou a fazer parte das programações oficiais de 

ensino, em um esforço de escolarização empreendido por aquele país que vivenciava a sua 

unificação territorial. Por razões históricas e geopolíticas, o Estado alemão instituiu a 

Geografia na educação primária e secundária, sendo contemplados, dentre outros conteúdos, 

os estudos regionais, que iam da escala nacional à internacional, quando se estudavam os 

continentes. 

A França também não tardou a inserir a Geografia nas programações curriculares na 

educação elementar, seguindo o exemplo alemão. Para os dirigentes franceses, a presença da 

educação geográfica nas escolas alemãs teria contribuído para a vitória da Prússia na guerra 

travada com os franceses. Como na Alemanha, houve também o interesse de dotar o ensino de 

Geografia de um forte sentimento nacionalista. 

Além de estarem voltados para os aspectos internos de alguns países europeus, 

notadamente, Alemanha e França, os estudos descritivos dirigidos para diferentes níveis de 

ensino, procuravam levar em consideração os aspectos geográficos de outras áreas, como os 

domínios coloniais. Assim é que se chegou a desenvolver um ramo da Geografia que ficou 

conhecido como Geografia Colonial, criado para armazenar informações úteis para atender 

aos interesses imperialistas europeus. Santos (1978, p.15) precisa que “a primeira cadeira 

francesa estabelecida em Paris em 1809 [...] e a segunda cátedra criada em Paris [...], em 

1892, foi a de Geografia Colonial [...]”, sendo essa cadeira estendida para outras 

universidades francesas. 

É importante frisar que, antes disso, conteúdos geográficos já faziam parte do ensino 

em alguns países europeus, pois, como se pôde ver, o que não se tinha ainda era uma 

estruturação com as características que lhes foram concedidas no final do século XIX, fruto de 

um esforço engendrado pela burguesia para manter-se no poder, garantindo, portanto, a 

manutenção de seus interesses. Assim, conteúdos que posteriormente passaram a fazer parte 

da programação de Geografia já eram ensinados com um tom nitidamente descritivo. 

Analisando os livros didáticos adotados pelos professores das três escolas públicas de 

Teresina, constatamos que o caráter descritivo é facilmente identificável, quer nas descrições 

das paisagens naturais, quer na classificação dos países, segundo critérios socioeconômicos e 

culturais (países do primeiro, segundo e terceiro mundos, por exemplo), quer nas distribuições 

da produção econômica no território dos países, quer nos recortes político-administrativos. 
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Tais descrições geralmente são acompanhadas de mapas, que mostram a localização e a 

distribuição espacial dos fenômenos em uma lógica zonal, utilizando a variável visual cor 

como predominante. É digna de nota que impressiona a força simbólica dessas descrições e 

representações, presentes por décadas no livro didático, mesmo com incrementos, 

atualizações e inovações. Assim, como herança, é resguardada uma parte significativa do livro 

didático à forma descritiva de estudar o espaço geográfico, fato que confere grande 

semelhança ao enfoque, quando se tratam de estudar as regiões do mundo. De acordo com o 

sentido relacional que estamos empregando, o pensamento de Filho (1978, p. 34), exposto a 

seguir, demarca sinteticamente a natureza das influências de La Blache a que vimos 

chamando a atenção:  

Ênfase sobre a inter-influência homem/meio físico, meio físico/homem; eleição dos 
lugares ou regiões como objetos do estudo geográfico [...];Importância atribuída à 
análise do visível, da fisionomia (paisagem), para explicação geográfica; 
Importância atribuída às contribuições históricas para a explicação geográfica; 
Escolha da cartografia como técnica privilegiada de pesquisa e da reflexão 
geográficas, tendo em vista seu poder de sintetizar as relações regionais que se quer 
estudar. 

O enfoque historicista, da mesma forma que o descritivo, acompanha há bastante 

tempo o temário geográfico. Na verdade, os dois manifestam-se combinados: fazem uma 

descrição dos acontecimentos, junto com os fatos históricos, como podemos notar, por 

exemplo, nos relatos dos viajantes, da Grécia ao recrudescimento das viagens marítimas no 

século XV. Aqui, convém ao foco deste estudo chamar a atenção para a emergência do 

enfoque historicista, a partir do período de organização acadêmica do conhecimento 

geográfico no século XIX. Nessa etapa, ele emerge com força, como na obra de um Ritter, 

que foi, como já dissemos, um dos responsáveis pela sistematização do conhecimento 

geográfico. Historiador de formação, Ritter valorizou bastante o passado, à procura de 

compreender relações causais nas regiões que estudava. A marca historicista ritteriana 

voltava-se para os aspectos evolutivos que levariam as áreas da superfície terrestre a ter uma 

organização peculiar e diferenciada das demais. Em termos escalares, ele tentou priorizar a 

escala continental, pois, partindo dos estudos dos continentes, vislumbrava atingir a 

totalidade. Moraes (2002, p.180) atesta que, para Ritter, “os continentes representam uma 

divisão primeira e fundamental do todo que é o globo terrestre”. 

Na abordagem de Ritter, adquire relevo uma idéia que remete às relações entre o meio 

natural e o desenvolvimento histórico dos povos, porque, segundo ele (ibid. p.180) “a terra e 

seus habitantes mantêm-se na mais estreita reciprocidade, não podendo um ser apresentado 

em todos os seus aspectos sem o outro”. Dessa maneira, a Geografia e a história deveriam 
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andar juntas. Assim, seria através do acompanhamento dos fenômenos físicos e humanos em 

uma dada área que se chegaria a desvendar características subjacentes dessa área. Com seus 

estudos, Ritter visava recompor historicamente as raízes germânicas, mas ainda com uma 

compreensão absolutizante do espaço, à medida que ele via “o espaço terrestre como teatro da 

história”. 

Capel (1981) nos informa que o historicismo se configurou na Geografia com o 

objetivo de contrapor-se ao predomínio do método positivista, que se constituía ao longo do 

século XIX em um verdadeiro monismo metodológico, migrando das ciências exatas e 

naturais para o campo das ciências sociais. Daí ser fundamental para uma perspectiva 

antipositivista, opor-se ao ideal do método único, vislumbrado pelo positivismo.10  

Diante disso, o historicismo aceita a idéia de que ciências, como a História e a 

Geografia pautem seus estudos pela valorização do que é único, singular; evitando certas 

generalizações apressadas, como aquelas propostas pelo positivismo, afeito à busca de leis 

que regem o mundo físico e social e à explicação dos fenômenos. Ademais, com o 

historicismo são revalorizadas determinadas faculdades humanas, como a intuição, a 

sensibilidade e o sentimento poético.11 Nesse sentido, o historiador Meinecke (apud 

WEHLING, 1994, p.15) nos ensina que, com sua obra sobre a formação do historicismo, quis 

enfrentar “todas as formas de racionalismo que procuravam eliminar a diferença e a 

singularidade na história, o que implicava recusar leis explicativas para o processo histórico”. 

Enfim, com o historicismo, aceita-se a idéia de que as ciências humanas não se 

reduzem aos métodos das ciências naturais, incorrendo-se, porém, no risco de conceber a 

história de forma linear, formada por sucessões de fatos históricos, que resultariam de um 

desenvolvimento progressivo descritível desde suas origens. Isso significa, segundo Capel 

(1981, p.316), que “La aprehensión de la realidad social há de hacerse mediante un 

conocimiento comprensivo, que describa las individualidades históricas y tenga en cuenta las 

intenciones que dirigen la acción individual o social.”12

                                               
10 À época, Wildeband alertava para a necessidade de classificação das ciências, reconhecendo que as ciências da 
experiência poderiam ser divididas em dois ramos: as ciências nomotéticas, mais ligadas ao positivismo, e as 
ciências idiográficas, mais interessadas pelo único ou singular, aí situando-se a Geografia e a História. 
11 Características ligadas especialmente à corrente romântica do historicismo, seguida por Pistone (apud 
WEHLING, 1994, p.15), para quem “a sociedade possuiria um caráter orgânico e inconsciente, irredutível à 
racionalização”, além do mais, ainda segundo esse autor, “[...] a história se dissolve no singular e a 
especificidade das culturas ressalta como seu traço dominante: não há leis históricas, nem determinismos” (p.34). 
12 A apreensão da realidade social há de fazer-se mediante um conhecimento compreensivo, que descreva as 
individualidades históricas e tenha em conta as intenções que dirigem a ação individual e social (Tradução 
nossa). 
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Para esse método, o estudo individual dos lugares em sua totalidade não pode 

prescindir da observância dos acontecimentos passados, sendo essa uma das condições 

básicas para a compreensão total de uma região. Essa importância dada à dimensão histórica 

está diretamente articulada com a proeminência do particular e do singular na abordagem 

geográfica. 

Atento ao caráter variável da superfície terrestre, o geógrafo alemão Alfred Hettner 

destacava que, à medida que se sucedem variações espaciais, também ocorrem variações 

temporais, cabendo ao historicismo explicitá-las. 

Desse modo, é pela via dos estudos regionais que o historicismo marca sua presença 

na Geografia, buscando através da descrição retratar a sucessão de acontecimentos passados, 

caracterizados por combinações territoriais particulares. 

Essa relação do historicismo com o estudo regional repercutiu muito na França, tendo 

na figura de Paul Vidal de La Blache o seu maior representante. Thrift (1996) tece, com 

bastante propriedade, algumas considerações sobre a obra de Vidal na tentativa de entender a 

lógica de seu pensamento e o contexto de sua inserção. Esse autor explica que Vidal constrói 

sua obra em um momento de grandes transformações no território francês, submetido a uma 

intensa urbanização. Esse fato resultou em uma forte alteração nas relações sociais e 

econômicas que configuravam as áreas rurais. Dessa maneira, os camponeses enfrentaram de 

forma contundente uma série de modificações do espaço advindas com a modernidade. Diante 

desse quadro de transformação, Vidal, guiado por certo saudosismo, lança um olhar telúrico 

sobre a França campesina, dedicando-se a descrever o mundo mutante dos camponeses, 

apoiando-se, com freqüência, na história regional. Sobre isso, Lencioni (2003, p. 100-101) 

sintetiza: 

A solução do impasse teórico-metodológico da Geografia, com o estabelecimento da 
região como objeto de estudo, ocorreu, sobretudo, na França. Estava claro para a 
sociedade francesa que a modernidade, fundada na indústria e no urbano, dissolvia 
os lugares, esgarçava os laços entre as pessoas e enfraquecia a idéia de comunidade 
local. Havia a necessidade do discurso regional para constituir a unidade da nação. 

Na verdade, o esforço vidaliano era o de tentar mostrar que os lugares eram 

importantes, não se reduzindo apenas em servir de comprovação a leis gerais. A valorização 

do local e do rural levou Vidal a destacar, nas regiões estudadas, aspectos amenos da 

dimensão cultural, como os costumes e hábitos da população, alimentação, estilos 

arquitetônicos, vestuários etc., fortalecendo a sua opção historicista no estudo das regiões. 

Tais aspectos parecem constituir aquilo que Claval (1974, p.71-72) entende como a ‘força do 

costume’, de grande influência na explicação geográfica. 
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[...] la fuerza de la costumbre desempena uma destacada función en la naturaleza 
social del hombre. Si en su deseo de perfeccionamiento se muestra esencialmente 
progresista, lo hace sobre todo en el camino que se ha trazado, es decir, en el sentido 
de las cualidades técnicas y especiales que los hábitos, cimentados por la herencia, 
han desarrollado em él [...].13

No estudo das regiões, Vidal observava que, na relação com o meio, o homem 

dispunha de uma vasta série de possibilidades de transformação ao longo da história, 

evitando, assim, entender a questão de forma inversa; ou seja, o homem submetido à natureza, 

adaptando-se a ela. Em conseqüência dessa perspectiva, a observação das múltiplas interações 

dos homens com o seu meio levou Vidal a identificar a criação de civilizações distintas na 

superfície da Terra. A esse respeito Claval (1974) esclarece que o meio geográfico não é mais 

um elemento selvagem da geografia natural, tendo se tornado bem mais complexo em virtude 

da significativa presença humana, a qual atua historicamente.  

Destarte, a compreensão da Geografia regional passou por uma lenta transformação, 

em que aspectos humanos e históricos aumentaram a sua participação no enfoque geográfico. 

Segundo Ackerman (apud Claval, 1974) a investigação histórica constitui, assim, recurso 

indispensável à explicação de processos culturais contemporâneos. 

Ao aparato conceitual necessário aos estudos regionais, segundo esse ponto de vista, 

foi incorporado o conceito de Gênero de Vida, objeto de explicitação por Moraes (2003, p. 

71), conforme se vê a seguir: 

A teoria de Vidal concebia o homem como hóspede antigo de vários pontos da 
superfície da terrestre, que em cada lugar se adaptou ao meio que o envolvia, 
criando, no relacionamento contínuo e cumulativo com a natureza, um acervo de 
técnicas, hábitos, usos e costumes que lhes permitiram utilizar os recursos naturais 
disponíveis. A este conjunto de técnicas e costumes, construído e passado 
socialmente, Vidal denominou “Gênero de Vida”, o qual exprimia uma relação entre 
a população e os recursos, uma situação de equilíbrio construída historicamente 
pelas sociedades.  

No nosso entender, nos livros didáticos adotados, a conotação historicista aparece com 

os relatos retrospectivos dos principais fatos e acontecimentos de uma dada área, de acordo 

com uma determinada seqüência, dando a essa área uma certa especificidade em relação a 

outras, expressa nas tradições e costumes de um povo, sendo que a narrativa evidencia tais 

acontecimentos. Notamos isso em conteúdos diversos, como, por exemplo, naqueles que 

tratavam de mudanças técnicas de uma população, na descrição do quadro agrário, na forma 

                                               
13 A força do costume desempenha uma destacada função na natureza social do homem. Se o desejo de 
aperfeiçoamento do homem mostra essencialmente progressista, isso se faz, sobretudo, sobre o caminho já 
traçado, aproveitando qualidades técnicas que os hábitos cimentaram como herança (Tradução nossa). 
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de povoamento de regiões, na forma de adoção de regimes político-econômicos etc. Tais 

relatos tendem a mostrar a evolução histórica dos acontecimentos até a atualidade sem que se 

tenha consciência da complexidade e das contradições inerentes a esses processos. A bem da 

verdade, devemos dizer que tal procedimento não ocorre sempre ao longo de todo um capítulo 

que propõe caracterizar uma dada porção da superfície terrestre. Às vezes, notamos, dentro de 

um mesmo capítulo, variações da abordagem, que começa com um caráter historicista e que 

transita para níveis mais complexos, mais próximos da historicidade dialética.  

Realcemos que o historicismo, geralmente, marca o início das unidades de estudo, nas 

partes introdutórias dos capítulos e nas descrições dos aspectos gerais da área enfocada. 

No caso de Adas (2002a), ele faz questão de frisar que os volumes de sua coleção, 

para qualquer dos conceitos estudados, procuram levar em conta a historicidade inerente à 

materialidade espacial, em uma clara opção pelo materialismo histórico dialético. Porém, nas 

unidades referentes ao estudo das paisagens naturais e dos continentes e países, o autor acaba, 

a nosso ver, enveredando pelo historicismo. No primeiro caso, verificamos uma reconstituição 

histórica mais próxima do ambientalismo, ao mostrar o caráter evolutivo das paisagens 

naturais, da formação dos continentes, recorrendo, para tanto às transformações ocorridas ao 

longo do tempo geológico. No segundo caso, registramos a presença dos elementos históricos 

da formação dos países subdesenvolvidos (7ª série) e desenvolvidos (8ª série), como a língua 

falada, origens étnicas, evolução econômica (agricultura e indústria e povoamento). 

Com menor ênfase, comparando-se a Melhem Adas, nos textos dos livros de Boligian 

et alli (2001a; 2001b), encontramos diversas passagens em que ele se alinha à vertente 

historicista, de uma forma bem parecida à adotada pelo primeiro autor. Evidenciamos isso 

quando o autor propõe descrever as paisagens naturais, existindo, ao que parece, a 

superposição dos dois conceitos, nos quais, como nos lembra Claval (1974), há realmente essa 

associação, tendo em vista que a paisagem, para ser melhor compreendida, requer a 

consideração de aspectos funcionais e genéticos. Isso ocorre não apenas em relação à 

descrição das paisagens naturais, mas também em relação aos aspectos históricos dos 

continentes e ao caráter fragmentário dos temas enfocados (aspectos populacionais, agrários e 

industriais). 

Levon Boligian et alii (2001a; 2001b), de maneira semelhante a Melhem Adas, 

também promove a segmentação dos conteúdos, deixando para a segunda parte do livro os 

conteúdos sobre os continentes. 

Cabe assinalar o fato de encontrarmos nesses manuais didáticos heranças que 

permeiam os conteúdos programáticos, conferindo-lhes uma configuração híbrida, tendendo 
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isso a ocorrer de forma matizada. Mas não se trata de afirmar que exista uma correspondência 

total com manuais do passado, já que o texto, vez por outra, apresenta influências de outros 

paradigmas geográficos, como os das Geografias críticas, bem como atualizações de fatos e 

fenômenos nos recortes enfocados. Na verdade, a repartição do enfoque é mais visível quando 

consideramos os livros como um todo, momento em que percebemos a convizinhança de 

conteúdos atualizados com conteúdos gestados em períodos passados da geografia. Neste 

último caso, a compartimentação é tratada com estilo descritivo e cariz historicista. Ora, não 

questionamos terminantemente a presença e a validade, em si, desses conteúdos, mas a 

maneira como são apresentados, dificultando a sua assimilação, tendo em vista que podem 

induzir a um aprendizado mnemônico e de pouca serventia para o aluno. Diante de tal 

situação, aumenta a expectativa do professor, e, por que não dizer do aluno, em torno da 

significância e da forma mais apropriada de abordar esses conteúdos. Logo, na busca de suprir 

os hiatos surgidos, os alunos são compelidos a recorrer a fontes complementares, como outros 

livros didáticos, enciclopédias e produtos midiáticos, que nem sempre oferecem o necessário 

para atender as expectativas criadas. 

7.2 AS REGIÕES-REDE 

Conforme dito anteriormente, o livro didático não apresenta uma versão monolítica 

sobre a região; dessa forma, outra noção que inferimos aproxima-se de um ponto de vista 

atual do conceito, que rompe com o paradigma já descrito, na medida em que desconstrói a 

visão absoluta do espaço, dando primazia às descontinuidades, à lógica reticular, à fluidez 

espacial. Não estamos querendo dizer com isso que os autores dos livros didáticos proponham 

criar uma vertente analítica que conduza a definir clara e deliberadamente a região no sentido 

de regiões-rede, como vemos na literatura geográfica sobre o assunto. Não nos parece que 

isso aconteça. O que nos chama a atenção é o fato de utilizarem vários conceitos correlatos, 

associados a um ponto de vista contemporâneo sobre a região. A seguir exporemos o ponto de 

vista acadêmico sobre o significado conceitual do que estamos denominando regiões-rede. 

Haesbaert (2004) assinala que na contemporaneidade a Geografia dos fluxos assume 

grande importância, diferente de períodos precedentes, nos quais os elementos fixos tinham 

primazia. No mundo hodierno, a articulação entre áreas é intensa, dificultando a identificação 

de regiões isoladas. 

Hoje, a velocidade e a flexibilidade buscam o instantâneo, trazendo a compressão 

espaço-temporal e a sincronia de ações que, por sua vez, dilui o caldo dos acontecimentos 
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regionais por um conteúdo mais universalizante. Este, marcado, muitas vezes pelo 

superficialismo de uma crônica miopia espacial. 

É inegável que com os fenômenos capitalistas hodiernos a divisão territorial clássica 

vem sendo superposta por redes nodais, cujos nós principais estão nos países ricos, centros 

irradiadores, motores que produzem os fluxos que circulam mundialmente por tais redes, 

transportando-se pessoas, mercadorias, informações e capitais. Nesse sentido, Santos (2002, 

p.17) nos explica que: 

Quanto ao espaço, ele também se adapta à nova era. Atualizar-se é sinônimo de 
adotar os componentes que fazem de uma determinada fração do território o lócus de 
atividades de produção e de troca de alto nível e, por isso, considerados mundiais. 
Esses lugares são espaços hegemônicos em que se instalam as forças que regulam a 
ação em outros lugares. 

Em resumo, podemos afirmar que a sociedade atual é mais articulada e transformada 

por fluxos cada vez mais dinâmicos, fazendo com que as regiões tendam a enfraquecer o seu 

caráter de contigüidade. Nessa senda, Santos (Ibid., p. 17), com um ponto de vista bem 

peculiar, explica: 

[...] O espaço pode ser entrevisto através da tecno-esfera e da psico-esfera, que, 
juntas, formam o meio-técnico-científico. A tecnoesfera é resultado da crescente 
artificialização do meio ambiente [...] A psico-esfera é o resultado das crenças, 
desejos, vontades e hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as 
relações interpessoais e a comunhão como o universo [...]. 

Os dois conceitos supracitados mostram que as intervenções técnicas, entendidas por 

Milton Santos como tecno-esfera e psico-esfera não se manifestam com a mesma intensidade 

em todos os espaços. Elas acompanham a lógica que preside o capitalismo, marcada pelo 

usufruto diferenciado do espaço. Enquanto em algumas regiões as mudanças tecno-científicas 

são mais evidentes, em outras elas não passam de expectativas, crenças e desejos. 

Ao contrário do item anterior, na perspectiva da região-rede, os limites não são rígidos 

nem hierárquicos, sendo considerada relevante a interação entre diferentes escalas. 

Por outro lado, não nos parece plausível que os processos globalizantes, 

desenraizantes e móveis venham redundando no aniquilamento da região, pois, como diz 

Haesbaert (2002), nos interstícios das redes planetárias surgem outras formas de organização 

do espaço, como as redes de caráter local e regional. 

Assim, com mais rigor, diríamos que regiões tradicionais baseadas em uma lógica 

zonal não se extinguiram, mas coexistem com a lógica das redes, isto é, as redes se 

superpondo aos limites regionais. 
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Com a Globalização, as regiões fragmentam-se bastante, alterando os cenários 

tradicionais de áreas contíguas e demarcadas. 

De uma perspectiva integradora, a relação entre fenômenos locais e regionais com 

processos globais produziriam um mosaico de combinações específicas irredutíveis a outras 

áreas, fazendo emergir singularidades regionais, existindo assim a concomitância entre 

processos globais e locais na geração das regiões. 

No interior do binômio global-local (binômio estritamente espacial) se estabelece um 

confronto entre a face homogeneizadora e a face heterogeneizadora; por isso o local não é um 

simples reflexo do global, assumindo a condição de mediador. Ademais, o local concorre para 

a diversidade na escala global (HAESBAERT, 1999). Nesse sentido, Harvey (1989, apud 

Haesbaert, 1999) cunhou duas expressões que sintetizam esses processos: ‘compressão 

espaço-temporal’, significando que o global condensa-se no local, e ‘alongamento tempo e 

espaço’, significando que o local se expande no global. 

Nessa concepção, algumas categorias básicas para compreender a região tomam outro 

rumo quando comparadas com visões tradicionais. Em primeiro lugar, a diferenciação 

espacial se dá em outras bases, agora integrada aos processos homogeneizantes. Em segundo 

lugar, embora os recortes regionais permaneçam, isso ocorre com uma coesão muito 

dinâmica, sem o caráter rígido de outrora. Em terceiro lugar, a questão da síntese geográfica 

fica cada vez mais difícil de ser concretizada, dada às múltiplas dimensões em ação no espaço 

geográfico. Em quarto lugar, modificou-se a noção de continuidade espacial, tendo em vista 

que a lógica reticular concorre com a lógica zonal, embora esta ainda permaneça. E, em 

quinto lugar, a noção de estabilidade regional tende a diminuir sua importância em razão da 

emergência de conceitos mais dinâmicos (fluidez, flexibilidade, velocidade), dando 

instabilidade aos recortes regionais. 

Diante desse quadro, Haesbaert (1999, p.33) diz que “uma redefinição da região passa 

tanto pelas relações que se dão frente ao Estado-Nação, quanto frente aos circuitos globais da 

economia”. Idéia exposta com bastante propriedade por Massey (2000. p. 184), para quem: 

O que dá ao lugar sua especificidade não é uma história longa e internalizada, mas o 
fato de que ele se constrói a partir de uma constelação particular de relações sociais, 
que se encontram e se entrelaçam num lócus particular. Se você voltar do satélite 
para o globo, retendo todas essas redes de relações sociais, de movimentos e 
comunicações na mente, então, cada lugar pode ser visto como um ponto particular, 
único, dessa intersecção. 
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7.3 A REGIÃO INSERIDA NA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Essa noção de região emergiu com mais vigor no interior da Geografia Crítica, 

fundamentando-se no materialismo histórico-dialético. A região é concebida nos processos 

que se desenvolvem no capitalismo, sendo produto das contradições desse sistema econômico, 

por apresentar arranjos espaciais desiguais. Com o processo de acumulação capitalista, 

ocorrendo de forma diferenciada no espaço geográfico, ocorreria uma divisão territorial do 

trabalho também desigual. Nesse ponto de vista, a divisão socioespacial do trabalho 

produziria recortes regionais diferenciados. Tais recortes mostrariam padrões de acumulação 

distintos, bem como formas próprias de organização das classes sociais. 

Essa noção de região recusa explicitamente as visões às abordagens positivistas e 

funcionalistas do espaço, introduzindo no debate geográfico categorias gestadas no marxismo, 

por considerá-las mais capazes de explorar criticamente as relações dominantes do sistema 

capitalista. Dentre essas categorias, destacou-se principalmente o modo de produção, as 

relações sociais de produção e forças produtivas, formação socioeconômica. Desta última, 

derivou-se o conceito de formação socioespacial, acrescentando a dimensão espacial naquele 

conceito cunhado por Marx, entendida, pois, como produto histórico concreto dos modos de 

produção. 

Outro ponto importante foi a introdução do método histórico na análise geográfica, 

fazendo com que a região fosse vista processualmente, tendo em cada momento histórico 

organização espacial própria. Perscrutar a região levaria tanto ao exame do desenvolvimento 

de processos atuais e atuantes, como à constatação do acúmulo de formas-conteúdo, muitas 

vezes ressignificadas, herdadas do passado. 

Na visão de Santos (1985), a adoção do materialismo histórico-dialético possibilitou à 

abordagem regional ultrapassar a concepção de região como algo singular e autônomo, fruto 

apenas de processos endógenos. Na atualidade, a região não pode ser vista apenas dessa 

maneira, pois com a internacionalização da economia capitalista, a região, como parcela do 

espaço, está comprometida com a internacionalização do capital. Assim, definir região passa 

pelo entendimento da instalação diferenciada de capitais fixos (estradas, dutos, portos, cidades 

etc.), no espaço, geralmente articulados às lógicas globais. Ora, sendo a região lócus de 

atividades produtivas diversas, muitas delas extrapolam seus contornos, e torna difícil 

falarmos de autonomia.  

Não obstante conservarem autonomia de existência, os fixos não são autônomos em 

termos funcionais, pois estão ligados a determinantes mais amplos. Ademais, o 
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funcionamento contínuo dos processos capitalistas em ritmo galopante imprime mudanças 

mais rápidas aos desenhos regionais. Na verdade, a dinâmica espacial, em sua maior fluidez, 

tende a aumentar a diferenciação de áreas em razão das combinações específicas geradas na 

inter-relação entre a lógica regional e a lógica global. Como diz Rua (1993) regiões que 

tiveram que emergir sob outros processos e condições são desfeitas. A nova divisão territorial 

do trabalho altera o arranjo das regiões fazendo e desfazendo a organização espacial. 

Essa conjugação entre processos endógenos e exógenos, longe de criar 

homogeneidade espacial, diversifica mais ainda a configuração do mosaico de regiões, visto 

que os processos nelas exercidos apresentam ritmos, intensidades e duração distintos. No 

capitalismo, integração e regionalização são processos correlativos e simultâneos. 

Para Santos (1988, p. 46), o funcionamento da economia mundial se dá com 

rebatimentos territoriais, normalmente contando com a mediação do Estado, das instituições e 

dos agentes econômicos. Assim, “Estudar uma região significa penetrar em um mar de 

relações, formas, funções, organizações, estruturas etc., com seus mais distintos níveis de 

interação e contradição”. 

Por essa via de raciocínio, uma das categorias mais importantes é a Totalidade, porque 

não há produção do espaço fora dela, variando apenas a maneira como diversas variáveis 

interagem no subespaço, dando-lhe um caráter particular. Do mesmo modo, para alcançar a 

escala global de análise, deve-se passar pela escala regional, sendo importante, 

primeiramente, atentar para as múltiplas dimensões (política, econômica e cultural) que agem 

e interagem na região, para, em seguida, reconhecer as formas de inserção da região na ordem 

internacional. Com isso, o intuito é o de mostrar as inter-relações entre o particular e o geral; 

por isso tanta importância dada a temas como Divisão Internacional do Trabalho e 

Desenvolvimento Desigual e Combinado, oriundos do marxismo, consistindo o último em 

uma das leis da dialética, que tem a contradição como uma das causas principais das 

transformações que se sucedem no espaço. Segundo Corrêa (1987), pela ótica da lei do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado, a região é vista como um componente da divisão 

nacional e internacional do trabalho. Por causa desse fato são geradas paisagens regionais 

com problemáticas específicas, em que subjazem as disputas de poder entre classes sociais e 

entre as elites regionais e as forças econômicas vindas de fora. Assim, as relações de força e 

poder que afetam a região tornam-nas recortes instáveis, sujeitando-a a contínuas mudanças. 

Rua (1993) acrescenta que a concepção de região como fração do espaço articulada à 

expansão capitalista aceita, em geral, que essas parcelas do espaço possuam uma elite 

hegemônica controladora em constante disputa com grupos desprestigiados.  
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Fica claro que a influência marxista na discussão regional está estreitamente vinculada 

à dimensão econômica. Para os críticos, a ênfase no econômico relegou quase ao 

esquecimento outras dimensões da análise do espaço. Isso porque se acreditavam que as 

relações capitalistas penetrando em uma região suplantavam as manifestações locais, 

homogeneizando a sociedade, padronizando seus espaços de atuação. 

Sabemos agora que as coisas não acontecem totalmente dessa maneira, é lógico que o 

capitalismo tem uma força enorme, capaz realmente de provocar alterações nas áreas onde 

atua, mas isso não acontece sem mediações. Além do que na região existem outros aspectos 

não puramente econômicos que resistem com maior ou menor intensidade as incursões 

capitalistas ou interferem na forma e conteúdo de sua produção, circulação e consumo. Do 

ponto de vista metodológico continuou a lógica classificatória acompanhada de recortes, sem 

diferir muito das propostas de regionalização clássicas, mudando apenas o conteúdo, o que 

significa que não foram alteradas para valer questões de fundo no debate sobre a região.  

Contudo, uma das maiores contribuições dessa perspectiva de estudo geográfico foi ter 

chamado a atenção para o caráter contraditório de organização do espaço geográfico, 

procurando mostrar que a região não é simplesmente produto de processos particulares, em 

sua construção atuam de forma marcante processos gerais, contribuindo, assim, para transpor 

os enfoques estanques precedentes e para politizar mais o debate acadêmico em torno do 

conceito. 

Essa corrente do pensamento geográfico teve grande repercussão no ensino de 

Geografia, por estar ligada ao movimento da Geografia Crítica, de grande influência na 

produção de livros didáticos no Brasil, sobretudo a partir da década de oitenta do século XX. 

A Geografia Crítica é, na verdade, uma das vertentes do movimento de renovação da 

Geografia, que adquiriu relevo no panorama geográfico a partir da década de sessenta do 

referido século.  

A inspiração epistemológica desse movimento são os referenciais sociológicos 

críticos, com destaque para o marxismo. Essa opção resultou na elaboração de trabalhos que 

questionavam os fundamentos epistemológicos da Geografia Moderna, também chamada de 

Tradicional, tanto no campo acadêmico quanto escolar. Por isso, atenção especial foi dada aos 

conteúdos presentes nas programações didáticas de Geografia, tidos como estanques e 

fragmentários, e acusados de levar o aluno a usar de forma exacerbada a memória, em 

detrimento de outras faculdades mentais. A adoção de elementos do materialismo histórico-

dialético mudaria esse quadro, autorizando uma análise mais profunda do espaço, 

historicizando-o e mostrando suas contradições. 
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A Geografia Crítica propôs, então, destacar a dimensão concreta do espaço, a sua 

produção e organização dialetizada com a sociedade. Ao contrario de antes, o espaço está 

longe de ser homogêneo, já que a diferença o constitui; em suma, o espaço é social. 

Nos livros didáticos que nos interessam nesse momento, podemos inferir, em várias 

passagens, uma construção textual que inclui conceitos estreitamente relacionados ou 

inspirados no marxismo. A questão da desigualdade é bastante explorada, principalmente 

quando é apresentada no interior da divisão do trabalho. Tal fato não deixa de criar um 

raciocínio bipolar, uma lógica binária no enfoque, que fica patente quando os autores 

propõem caracterizar os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, atribuindo, aos primeiros, 

características positivas; e, aos segundos, características negativas, dando pouca ênfase ao 

fato de que esses conjuntos apresentam características comuns, sendo os limites mais 

matizados. 

As desigualdades econômicas estariam, assim, subjacentes a muitos problemas sociais, 

como a fome e a migração (dos países subdesenvolvidos para os desenvolvidos), criando 

padrões regionais diferenciados, apresentados em tabelas e mapas. Fato semelhante ocorrendo 

em relação às regiões urbanas e rurais que apresentam situações sociais e econômicas bem 

diferentes, além do que estão sujeitas a uma forte dinâmica reestruturante no interior da 

divisão territorial do trabalho. 

No livro de Boligian et alli (2001a), os conceitos mais críticos aparecem incluídos nos 

textos que tratam das regiões do Globo, como no caso da América Latina, onde se discutem a 

problemática do subdesenvolvimento: concentração fundiária, atraso tecnológico, 

dependência financeira, fatores de localização industrial e o endividamento externo. 

No livro de Adas (2002a), conforme mostramos na parte referente à regionalização, há 

uma intencionalidade clara de o autor abordar os conceitos, fundamentando-se em categorias 

do materialismo histórico-dialético, como a historicidade, a totalidade, a ideologia, aparência-

essência etc., ainda que a utilização desse aparato conceitual não perpasse todos os capítulos 

dos livros analisados.  

Os conteúdos que entendemos seguirem uma orientação marxista podem ser vistos em 

diversas partes dos livros analisados.  No assunto sobre a África, ao se discutir a Divisão 

Internacional do Trabalho; na discussão sobre o processo de globalização; nos conteúdos que 

ressaltam a importância do enfoque histórico na formação do espaço geográfico, como é caso 

dos temas colonização, neocolonialismo, imperialismo, desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, indústria etc. A fim de evidenciar a questão do desenvolvimento 

desigual e combinado, são descritas: a) as transações comerciais entre os países ricos e os 
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países pobres, como no exemplo da agricultura de plantation, praticada em boa parte dos 

países africanos e centro-americanos, onde ainda persiste um verdadeiro colonialismo 

econômico; (b) a variável distribuição das indústrias pelo mundo, com maior ou menor 

incorporação tecnológica dependendo do país; (c) a relação de interdependência entre cidade 

e campo. Todos esses fatores concorrendo para aumentar cada vez mais o processo de 

acumulação de capital em função da concentração de bens e rendas auferidas em relações cuja 

marca é a desigualdade. 

7.4 A REGIÃO ASSOCIADA À DIFERENÇA E À SINGULARIZAÇÃO 

A região é aqui associada à diferença, à singularização, enquanto o recorte espacial é 

baseado em critérios culturais. Por esse caminho, procura-se desvendar a diversidade de 

eventos e comportamentos manifestos na diversidade territorial. Mas não se trata de 

singularidade autônoma, independente de processos globalizantes, o que significa não 

destituir a região de uma análise integradora que leve em conta a relação de múltiplos 

fenômenos em uma área sem dicotomizá-los. Estamos diante, assim, de uma tendência teórica 

que exalta diversas ordens da diferença (gênero, sexualidade, etnia etc.). 

Trata-se do terreno ocupado pelos movimentos de resistência, que tiram proveito de 

sua condição diferente e desigual, visando assegurar espaços de legitimação identitária, com 

variações qualitativas em relação aos demais. 

Essa noção de região irrompe como reação ao capitalismo globalizante e materializa-

se nos movimentos sociais e de grupos regionais interessados em reconstruir identidades. Tais 

identidades ressignificam-se diante dos estreitos vínculos entre o global e o local, fato notório, 

por exemplo, nas localizações variáveis das empresas, segundo os atributos do lugar, 

reforçando particularidades. Os exemplos podem se estender às diferenças ligadas à religião, à 

etnia, à língua etc., todas constituindo formas contrárias à dinâmica globalizante. É um tipo de 

identidade definida por Castells (2006, p.24) como “identidade de resistência”, aquela “criada 

por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela 

lógica da dominação, construindo trincheiras de resistência e sobrevivência”. 

Os membros das comunidades que adotam a resistência como bandeira de luta 

internalizam a identidade e partilham significados comuns. Segundo Castells (2006, p.23), o 

significado define-se pela “identificação simbólica, por parte de um ator social”, sendo a 

identidade fruto de uma construção valendo-se “da matéria-prima fornecida pela história 

coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso”. 
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Em acréscimo, com Woodward (2005), concordamos que a identidade é relacional, constrói-

se sempre tendo o outro como referente. É marcada pela diferença, e utiliza marcadores 

simbólicos identitários (tipos de vestuário, culinária, língua etc.) que dão sentido às práticas e 

às relações sociais.  

O viés de identificação identitária, apelando apenas aos antecedentes históricos, tende 

a encaminhar a questão rumo a uma visão essencialista, ao sugerir que a identidade nacional 

está calcada em um conjunto cristalino, autêntico, verdadeiro, sem alterações ao longo do 

tempo. De outra forma, o viés não-essencialista vê a identidade como algo cambiante, 

destacando tanto as diferenças quanto as características comuns partilhadas por dois ou mais 

grupos sociais considerados. Nesta perspectiva, as constantes recorrências ao passado não 

forjariam, na realidade, comunidades imaginadas fixas, mas comunidades em contínua 

mudança. Em suma, a identidade é considerada em sua fluidez.  

As resistências atualmente se revestem de um forte conteúdo cultural, como no caso 

dos nacionalismos e dos movimentos sociais urbanos, em que comunidades se ressentem da 

pouca atenção que lhes é dada, pelos atores hegemônicos; daí criarem movimentos reativos 

contra o que consideram interferências externas, que pouco reconhecem sua importância. Na 

verdade, essas instâncias regionais tendem a assumir a condição de mediadores, que podem 

tanto produzir hibridismos, coexistindo com o que vem de fora, quanto fazerem emergir 

identidades defensivas solidárias, contrárias ao que vem de fora por considerá-los hostis, 

produzindo, no limite, os fundamentalismos religiosos e os nacionalismos exacerbados. Tais 

movimentos podem ser vistos, por exemplo, no fundamentalismo islâmico em algumas 

regiões do Oriente Médio, como na Palestina e no Afeganistão, bem como nas facções 

nacionalistas radicais da Europa, presentes na Espanha (no país Basco) e no Reino Unido 

(Irlanda do Norte). 

Segundo Woodward (2005): 

Seja por meio de movimentos religiosos, seja por meio do exclusivismo cultural, 
alguns grupos étnicos têm reagido à sua marginalização no interior das sociedades 
‘hospedeiras’ pelo apelo a uma energética reafirmação de suas identidades de 
origem. Essas contestações estão ligadas, em alguns países, a afiliações religiosas, 
tais como o islamismo na Europa e nos Estados Unidos e o catolicismo romano e o 
protestantismo na Irlanda do Norte. 

O que os nacionalismos querem, na verdade, é mostrar que, além da construção de um 

passado único para uma determinada sociedade, existem formas alternativas que foram postas 

à sombra, pela ideologia oficial, que nada mais é do que mais uma versão dos fatos, 
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tendencialmente, bipolar (eu/nós versus ele/eles) por não levar em conta a diferença, 

excluindo o outro. 

Essa perspectiva de estudo da região também está diretamente ligada à discussão em 

torno do binômio global-local, sem estudá-los separadamente. Haesbaert (1999) vê a 

existência de uma relação dialética no binômio global-local, na medida em que os processos 

globais implantam-se no local e o local pode globalizar-se.  

Nessa senda, Massey (2000) faz uma reflexão bastante fecunda sobre o espaço 

geográfico contemporâneo, destacando a necessidade de uma revisão do conceito de lugar. 

Embora esclareça que propõe discutir uma conceitualização alternativa sobre o lugar, nos 

parece importante comentar seus argumentos com o olhar voltado para a região. 

A proposta de Massey (2000) é integradora, negando-se a estudar o lugar de forma 

descontextualizada, já que considera parcial qualquer abordagem que se restrinja a estudar o 

lugar somente a partir de seus condicionantes internos. E, mesmo neste caso, não acredita que 

se possam falar de comunidades coesas e plenamente homogêneas, já que as pessoas 

vivenciam diferentes experiências, em razão da posição variável que ocupam em suas 

comunidades. A proposta de Massey é que o lugar é um espaço de interações, que articula 

dialeticamente fatores de dentro e de fora. Desse modo, o lugar incorpora rede de relações 

sociais, movimentos e comunicações, configurando-se como um lugar de encontro. A escala 

dos processos que atingem o lugar é ampla, dando-lhe um caráter extrovertido. Massey (Id. 

ibid.) acrescenta ainda que essa visão do lugar o projeta como um espaço de conteúdo 

variável, afastando a idéia de ‘identidades únicas ou singulares’. Esta autora adverte que as 

diferenças internas ao lugar terminam predispondo-o ao conflito, que, acreditamos, tenderiam 

ao acirramento nas intersecções do lugar com diversos tipos de determinantes externos, 

aflorando lógicas antagônicas e concorrentes entre si; em outras palavras, a conjunção de 

processos em um determinado lugar ou região não anula o confronto, tampouco homogeneíza 

as relações nele tecidas. 

No cenário atual, nos mostra Haesbaert (1999), tem-se intensificado os processos 

globalizantes que se espalham pela superfície do globo, seguindo uma lógica distinta dos 

processos regionais típicos (zonais). Nesses processos globalizantes, ocorre, 

concomitantemente, o acirramento da fragmentação e, conseqüentemente, a diferenciação 

espacial, pelo fato de apresentarem intensidade variável e serem seletivos nas áreas em que 

atuam. 

Certamente, essa frouxidão, configurada nos processos hodiernos, coloca em questão 

as visões tradicionais de região e, muitas vezes, é sentida como ameaça para quem vive no 
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âmbito das “certezas” regionais, frente ao risco de desmoronamento do que foi edificado 

historicamente. Assim, é que os agentes regionais resistem aos imperativos externos, 

solidarizando-se em redes comunais. Buscam, desta forma, assegurar as permanências e 

constituir, no dizer de Santos (2001), “forças centrípetas” de caráter horizontal – as 

horizontalidades. Por suas características, as horizontalidades tenderiam a seguir uma lógica 

mais ligada ao local e ao regional, tendo em vista a maior identificação dos agentes nela 

situados, que, naturalmente, unir-se-iam por intermédio de uma solidariedade orgânica, que 

conformaria “um espaço de todos”. Santos (2001, p.109) afirma que: 

Esse espaço banal, essa extensão continuada, em que atores são considerados na sua 
contigüidade, são espaços que sustentam e explicam um conjunto de produções 
localizadas, interdependentes, dentro de uma área cujas características constituem, 
também, um fator de produção. 

Diferente das horizontalidades, que admitem a lógica zonal e a contigüidade espacial, 

há as verticalidades, um espaço de fluxos, dinâmico e desterritorializante, capaz de 

estabelecer novas bases para o conteúdo regional, nelas atuando processos em escala global, 

fortemente articulados. Segundo Santos (2001), por intermédio das verticalidades, podemos 

falar de uma solidariedade organizacional, comandada pelas grandes empresas, isto é, 

agenciadas por fatores externos que, por sua vez, são dotados de grande poder de atuação nos 

espaços de âmbito local e regional. No espaço das verticalidades, reticular por excelência, as 

decisões locais são pouco importantes. Além do que os interesses corporativos privados 

sobrepujam os interesses públicos. 

Todavia, as horizontalidades não são inteiramente passivas e alienadas frente às 

verticalidades, já que as forças centrípetas nelas presentes têm sido responsáveis por ações 

afirmativas regionais. Daí que, em muitas áreas, verificamos o recrudescimento dos 

regionalismos políticos e das identidades regionais, lutando para assegurar sua posição e 

condição diferenciada, tanto em âmbito intra quanto interestatal. Contrária à homogenia da 

globalização, em um quadro de heterogeneidade e fragmentação crescentes, a diferença 

continuamente se fortalece.  

Paradoxalmente, à medida que a globalização se intensifica, com notável expansão 

econômica e fluidez espacial, erodindo as noções tradicionais de tempo e espaço, os 

localismos e regionalismos são recuperados com vigor semelhante, principalmente nos 

espaços de forte coesão cultural, que se vêem ameaçados diante de processos externos 

desenraizantes. 
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A análise dos livros didáticos demonstra que a questão dos movimentos de resistência 

regionais é contemplada, especialmente quando se referem a conflitos potenciais e reais 

voltados às regiões que apresentam dificuldades de resolução de diferenças étnicas, 

lingüísticas e religiosa. Podemos notar que a problemática da diferença regional não é 

explicitada no sentido de uma demarcação conceitual expressa, sendo buscada, entretanto, 

através das descrições exemplificativas, dispersas ao longo do texto. Com isso, parece que os 

autores evitaram dotar um texto de conceitualização rígida apostando no comentário dos 

exemplos marcantes. 

Destaque-se que nossa interpretação sobre os assuntos associados aos regionalismos 

traz em si um aspecto chamativo peculiar, no tocante aos acontecimentos conflitivos em 

várias partes do mundo; eles aguçam a curiosidade do aluno na medida em que tratam de 

questões que fogem à normalidade das coisas nas quais eles estão habituados. Afinal, a 

despeito das escaramuças que se dão no extremo Sul do Brasil, a nossa Geografia não aponta, 

atualmente, a existência de confrontos de magnitude semelhante aos que ocorrem em outras 

regiões do mundo. Acreditamos que a questão dos movimentos regionalistas seja um dos 

assuntos que mais atrai a atenção dos jovens do final do Ensino Fundamental, as razões disso 

talvez estejam principalmente no fato de esses assuntos terem ampla repercussão na mídia, 

bem como apresentarem certa carga dramática nos textos dos livros didáticos; embora se 

reconheça que o discurso midiático, sobretudo a televisão, seja mais fragmentário do que o do 

livro, geralmente não dedicando tempo suficiente para discutir as questões de fundo dos 

conflitos nas zonas de maior instabilidade política, onde as diferenças se acirram mais. De 

qualquer modo, esses assuntos passam uma discussão mais acalorada na escola, tendo em 

vista que eles são providos (como quer Yves Lacoste) de uma “tensão dramática” – 

tradicionalmente de pouca valorização no ensino de geografia –, incitando o envolvimento do 

aluno em sala de aula. Dessa forma, dependendo de como o professor conduza as aulas, esses 

conteúdos podem aumentar significativamente a atenção e a participação dos alunos. Sobre 

isso Lacoste (1988, p. 248) explica: 

Quando se trata de Geografia, a tarefa [...] do mestre é bem mais ingrata, pois seus 
propósitos são então desprovidos de tensão dramática: a propósito de tal país ou de 
tal parte do programa, é preciso que ele enumere diferentes categorias de 
conhecimento ‘que se deve saber’ [...] e os raciocínios que ele esboça são bastante 
formais. O discurso geográfico evoca, na maioria das vezes, permanências ou 
fenômenos que evoluem sobre tempos relativamente longos ou muito longos [...] nas 
descrições ou explicações geográficas não há qualquer ‘suspense’ para manter o 
interesse dos alunos e é preciso muito talento e competência para que um tal 
discurso não acarrete aborrecimento. 
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Não obstante, consideramos que o caminho escolhido pelos autores, com base em 

descrições e exemplificações, favorece, mais do que outros assuntos, à compreensão 

conceitual. Tal plano textual reflete o esforço dos autores em mostrar situações variáveis 

sobre os regionalismos, em detrimento de definições formais. 

Dado o enfoque histórico, o livro de Adas (2002a) procura valorizar a dimensão 

diacrônica dos conflitos, buscando no passado as razões para as dificuldades enfrentadas pelos 

países no presente. Faz isso, por exemplo, em relação à África, justificando que boa parte dos 

problemas fronteiriços, enfrentados nesse continente no mundo contemporâneo, tem relações 

com as demarcações lineares das fronteiras durante a colonização, desrespeitando os limites 

históricos decorrentes de variações culturais. O mesmo ocorrendo, por exemplo, com os 

incessantes confrontos no Oriente Médio, opondo israelenses e palestinos, que têm levado à 

dizimação de milhares de pessoas, devido ao fato de as diferenças culturais não serem 

adequadamente equacionadas. 

O enfoque de Boligian et alii (2001a, 2001b) é mais sincrônico, sendo tímidas as 

incursões dos autores pelo resgate histórico dos fenômenos estudados. Nesse sentido, 

concentram-se bem mais em descrever os aspectos atuais entre povos de tradição política e 

cultural distintas. Isso é feito, por exemplo, em relação aos separatismos, como no caso do 

país basco no Estado espanhol e ao separatismo curdo no Iraque. Na verdade, evidenciamos 

que nos livros de Boligian et alli (2001a; 2001b), a abordagem dos separatismos não alcança a 

mesma intensidade do livro de Melhem Adas. 

7.5 O RECORTE EM BLOCOS ECONÔMICOS 

Esta noção de região está associada a recortes político-econômicos, principalmente aos 

regionalismos econômicos, como o Mercosul, e os blocos supranacionais, a exemplo do que 

acontece com aqueles liderados pelos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, ocorrendo 

de os primeiros subsumirem-se aos segundos. Assim, diante da maior intensidade de forças 

globais os países reúnem-se em grupos, visando fortalecerem-se na ordem político-econômica 

que se seguiu à quebra do regime de bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, 

marcante no período da Guerra Fria que chegou ao paroxismo no final da década de oitenta do 

século XX. 

Diante desse quadro, os acordos multilaterais tornaram-se, então, uma saída 

promissora para a adaptação dos países às forças globais capitalistas. Como diz Ianni (1992, 

p. 81), aos poucos os ‘atores’ tradicionais das relações internacionais, os Estados tradicionais 
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organizam-se em torno de um novo e diferente ‘ator’ – a comunidade regional. Destacamos 

também que a intensidade dessas mudanças ocorre de maneira desigual, espacialmente, 

obedecendo ao próprio caráter seletivo do capital, determinando ritmos diferenciados de 

instauração de suas relações. Desta forma, paradoxalmente, passam a coexistir no cenário 

mundial espaços que seguem uma lógica reticular, de pouca contigüidade; e espaços de 

configuração areal dotados de maior contigüidade. Desse modo, sobrepondo-se aos espaços 

regionais tradicionais, as redes acentuam a diferenciação do espaço.  

Os blocos econômicos conformam-se em um momento de macroajustes político-

econômicos do capitalismo, resultantes de crises iniciadas ainda na década de setenta do 

século XX. Surge também em um período que mostra mudanças em curso na Divisão 

Internacional do Trabalho, refletindo alterações nos regimes de acumulação e regulação 

capitalistas. Tais regimes, por sua vez, estão relacionados às grandes transformações nas 

condições de produção e consumo, trazendo em si a atualização de normas, necessárias às 

novas condições técnicas e políticas. 

As origens da integração regional remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial, 

quando houve o recrudescimento de forças produtivas e das relações de produção capitalistas 

em países da Europa Ocidental, sendo criado à época o Mercado Comum Europeu, 

constituindo-se a primeira experiência efetiva de integração econômica, visando fortalecer a 

economia dos países-membros. Através de sucessivos avanços, o processo de integração 

culminou com a criação da União Européia no início dos anos 1990, um projeto bem mais 

ambicioso do que o mercado comum por estender a integração das nações filiadas a outras 

dimensões, como a política, cultural e social. Diante dessa situação, as fronteiras econômicas 

organizaram-se em torno de uma área muito maior, enquanto o Estado-Nação vê sua atuação 

reduzida, notadamente, à esfera política e militar. Em certa medida, os blocos guardam 

equivalência com os países, já que agora neles atuam os princípios de uma economia de 

mercado: privatização, competitividade, produtividade e lucratividade. 

Na discussão em torno da noção de bloco de poder, os processos econômicos tendem a 

assumir maior peso, entretanto deve-se evitar ver a questão como simples relação de causa e 

efeito, com a dimensão econômica suplantando as demais. Isso nos conduz a entender, 

segundo afirma Haesbaert (1993), que a noção de bloco de poder inclui sempre a idéia de 

conjunto, vinculando a esses conjuntos interesses políticos e econômicos, mas também 

culturais e ideológicos. 

Outro ponto importante, nessa questão, diz respeito à escala. Embora se tome como 

ponto de partida a escala supranacional, nada impede que sejam levadas em consideração 
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escalas inferiores na abordagem sobre blocos de poder, dada à complexidade de relações 

configuradas no espaço, que, faculta, inclusive, a inter-relação entre elas. 

Diante disso, os processos regionais surgem como uma etapa preparatória que 

antecede a inserção dos países na ferrenha concorrência internacional da atual fase do 

capitalismo. Com isso, Ianni (1997, p.117) assevera que se criam “outras modalidades de 

organização do trabalho e da produção, reforma-se o Estado, modifica-se o significado da 

sociedade civil e da cidadania e alteram-se as condições de soberania e hegemonia”. 

A formação dos blocos reflete certa tensão entre nacionalismo e globalismo. A 

integração sobrevém como uma estratégia, como uma resposta aos desafios postos pelos 

processos econômicos globais. Por isso, como diz Ostry (1993, p. 399): 

Apesar das evidências de um crescente regionalismo nos fluxos comerciais e de 
investimento, e mesmo das iniciativas formais tomadas no hemisfério ocidental, a 
idéia de blocos regionais conflitantes ainda está longe de ser comprovada. [...] Todos 
os atores principais [...] têm grandes interesses, que são compatíveis com um 
esquema multilateral. 

O regionalismo traz consigo expectativas positivas no tocante ao fortalecimento 

econômico dos países que os compõem, na medida em que se agrupam com o intento de 

formar um mercado comum frente às relações econômicas internacionais; daí as diversas 

iniciativas comerciais liberalizantes que se desenvolvem internamente aos blocos. 

Nesse sentido, as corporações transnacionais têm um papel de destaque, contribuindo 

para a geração e dinamização de sistemas econômicos regionais, consistindo, pois, em forças 

propulsoras da nova ordem mundial. 

Uma forma de compreender o regionalismo é examinar as chamadas zonas de livre 

comércio ou zonas francas. A organização dessas zonas se constitui em fatores precursores do 

regionalismo, já que funcionam como enclaves econômicos, diferentes do restante das 

economias dos países onde se instalam. Assumem essa condição porque funcionam 

livremente, isentas dos mecanismos regulatórios e discriminatórios que abrangem os países 

onde são radicadas. Por serem estratégicas, tais zonas têm a produção orientada para a 

exportação. 

A formação dos blocos regionais é um sinal claro de que os processos da globalização 

ocorrem com intensidades variáveis, posto que determinadas regiões apresentam maior 

densidade das relações capitalistas do que outras, fato viabilizado pelo avanço tecno-

científico-informacional a serviço  dos agentes e corporações do capitalismo. Logo, incentivar 

o regionalismo foi uma maneira estratégica encontrada pelos países para que pudessem 
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competir em vantagem com outros. Setoriza-se para se fortalecer, pois, como diz Santos 

(1997, p. 271-272), ”não existe um espaço global, mas apenas espaços da globalização”, 

espaços esses que funcionam como mediadores entre diferentes escalas. 

A situação intermediária entre o mundo e o país é dada pelas regiões supranacionais; e 

a situação intermediária entre o país e o lugar são as regiões infranacionais, subespaços legais 

ou históricos. 

Por fim, a discussão acerca de blocos regionais de poder implica em afirmar o 

fenômeno da globalização e da fragmentação; a região é então considerada uma instância 

intermediária diferenciada, imprescindível à atuação de processos totalizantes. Conforme 

assevera Gilpin (1993), globalização e regionalismos econômicos realizam-se 

simultaneamente, são complementares, reagindo um ao outro. 

Quanto a sua presença nos livros didáticos analisados, notamos que este conteúdo está 

presente nas duas obras, parecendo-nos que segue uma tendência corrente na produção 

didática nacional; trata-se de um tema que adquiriu certa consolidação, principalmente por 

inserir-se na discussão sobre regionalização, globalização e nova (des)ordem mundial, 

obedecendo aos debates sobre o assunto que emergiram no temário geográfico, 

principalmente no final dos anos oitenta e início dos ano noventa do século XX. Na obra de 

Levon Boligian et alii (2001b), notamos que o assunto é discutido na parte referente aos 

processos de integração, procurando marcar o enfoque com certa criticidade e historicidade, a 

fim de mostrar os processos que levaram os países, notadamente os desenvolvidos, a optar por 

esse modelo de integração. 

Nesse sentido, os diversos blocos são identificados e descritos, existindo o cuidado 

com sua atualização, como se pode constatar no livro da sétima série, em que o autor, procura 

discutir a globalização e a fragmentação do mundo contemporâneo, assinalando aí o 

surgimento dos blocos econômicos, ao tempo em que busca a contextualização do assunto, 

não obstante fazer isso através de um texto resumido. 

Melhem Adas (2002a), por sua vez, chega a tecer algumas considerações teóricas 

sobre o assunto, quando, por exemplo, procura situar o leitor em relação a duas teses acerca 

das tendências atuais da globalização e dos blocos econômicos: a primeira, que entende os 

blocos como uma preparação rumo à economia-mundo; e a segunda, que vê o fechamento 

cada vez maior dos blocos, dando primazia à comercialização interna entre os países-

membros. O autor opta pela primeira alternativa, o que nos parece pertinente, pois, como 

vimos anteriormente, essa via tem apresentado argumentos mais convincentes e, por isso, 

conquistado maior número de adeptos, sendo a vertente mais enfatizada como procuramos 
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provar anteriormente. Assim, na tentativa de justificar o processo de integração, Melhem 

Adas (2002a) retorna às experiências precursoras que ocorreram na Europa Ocidental, como o 

BENELUX (Bélgica, Holanda e Luxemburgo, 1948), a Comunidade Européia do Carvão e do 

Aço (CECA, 1951) e a Comunidade Econômica Européia (CEE, 1957).  
Tanto Boligian et alli (2001b) como Adas (2002a) descrevem as principais áreas de 

influência dos três blocos econômicos supranacionais: o americano, o europeu e o japonês, 

ilustrando com mapas os países que mais comercializam com cada um desses conjuntos. Já no 

que diz respeito aos mercados regionais menores, esses são apenas citados, à exceção do 

Mercosul em razão de sua importância para o Brasil.  

Assinale-se, por fim, que, no livro de Adas (2002a), os grandes blocos são abordados 

dentro das unidades referentes aos países desenvolvidos, porém não se trata de um conteúdo 

estruturante, perpassando o enfoque sobre esses países. Na verdade, o tema é visto de forma 

justaposta dentro das unidades ou capítulos. Embora avance mais na abordagem, esse autor 

poderia ter articulado melhor a relação (contraditória) entre globalismo e regionalismo. 

Notamos, ainda, que Melhem Adas (2002b) confere muita importância à atualização do tema 

globalização, ilustrando-o com muitos exemplos, sendo, provavelmente, por isso que o seu 

enfoque termine ofuscando questões mais pertinentes a uma abordagem em escala regional. 
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8 OUTROS SABERES NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

GEOGRAFIA 

Nesta parte do trabalho será feito o comentário da análise acerca do ensino de 

conteúdos procedimentais mobilizados pelos alunos, bem como sobre as atitudes de 

professores e alunos, verificadas durante a fase de observação das aulas nas escolas. Os 

procedimentos dizem respeito ao saber-fazer do aluno, às habilidades de que dispõem no 

estudo da Geografia, manifestos na prática escolar; enquanto as atitudes são aqui consideradas 

como o saber-ser do professor e do aluno, disposições duráveis ao avaliar objetos, pessoas e 

acontecimentos (COLL et alii, 2000). Buscamos, assim, evidenciar outras modalidades de 

conteúdos focalizados no processo de ensino-aprendizagem, integrados à abordagem do 

conteúdo conceitual sobre região. 

8.1 O SABER-FAZER DO ALUNO: OS CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 

Ao analisar os relatórios de observação, identificamos que os procedimentos que mais 

se manifestaram na prática dos alunos foram aqueles relacionados ao uso de recursos de 

aprendizagem, isto é, o uso de materiais escolares. Tais procedimentos foram utilizados na 

realização cotidiana de tarefas escolares; desde aqueles bastantes óbvios no estudo individual, 

tais como: usar o livro, caderno, caneta, corretivo, lápis, borracha, até os que são normalmente 

utilizados em trabalhos individuais e coletivos, como fixar cartazes, colagem em papel ofício, 

colagem de fotografias, mapas etc. A seguir descreveremos as situações em que tal ocorreu.  

Em muitas situações, pudemos constatar que o livro didático constituiu-se na base de 

estudos para os alunos, sendo a ferramenta de consulta principal para a realização de 

exercícios, tendo em vista que o livro continha os exercícios a serem respondidos em sala de 

aula e em casa. Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem ia acontecendo tendo o livro 

didático como referência; fato que levava o aluno a manuseá-lo com freqüência, dispondo-o 

quase automaticamente sobre a carteira juntamente com o caderno; embora nem sempre tais 

recursos fossem efetivamente utilizados, devido a algum tipo de dispersão.  

Dessa maneira, quando o estudo do livro se realizava, isso ocorria de forma 

diversificada, através de leituras, verificação de mapas, gráficos, textos complementares, 

exercícios e anotações no caderno. Ao que parecia, o aluno havia adquirido esse costume 

desde cedo; e o livro passou a ser um elemento imprescindível material e simbolicamente, 
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com sua presença marcante em muitas atividades. Vale destacar, que o risco que o aluno 

corre, e por que não o professor, com esse fetichismo do livro didático, é tomá-lo como 

símbolo de verdade, não questionando o seu conteúdo, aceitando-o passivamente. Assim, na 

ausência de outras fontes bibliográficas de consulta, e de admoestações do professor sobre a 

qualidade de seus elementos constituintes, o conteúdo do livro permanecia inquestionável. 

Verificamos em situações outras o uso inadequado de materiais escolares de uso 

corrente, como lápis, caneta e caderno. Aspectos simples, mas que podem refletir a 

desorganização no estudo. A título de exemplo, citamos, em primeiro lugar, o uso 

generalizado da caneta em momentos nos quais era mais propício o uso do lápis. Em 

conseqüência, não podiam apagar facilmente as anotações de caneta; alguns alunos recorriam 

de forma exacerbada ao uso de corretores. Em segundo lugar, citamos a falta de esmero em 

realizar anotações importantes no caderno, ficando este com várias lacunas ou falhas na 

seqüência dos assuntos. 

A forma de utilização do material escolar e do livro didático manifestou, em nosso 

entendimento, disposições internalizadas mobilizadas naturalmente sem maior reflexão, com 

forte influência da experiência, naquilo que Perrenoud (2002) chama de inconsciente prático, 

que se instala em meio às ações conscientes, muito próximas da noção de habitus formulada 

por Bourdieu. Tais práticas dos alunos são feitas naturalmente, pouco reguladas, e 

comandadas por um princípio gerador que contém em si bastante espontaneísmo que se 

expressa no cotidiano da sala de aula. 

A preparação de cartazes foi um procedimento habitual nas atividades que envolviam 

trabalho em grupo. Verificamos que, em sua confecção, os papéis mais usados eram: papel 

madeira, cartolina, folhas de papel ofício e A4, geralmente acompanhados de recortes, 

colagens de figuras e fotos. Os instrumentos e materiais utilizados para isso constituíam 

basicamente tesoura, estilete, pincel e cola. 

Depois de prontos, os cartazes geralmente eram afixados na parede da sala de aula. 

Mas nem sempre a confecção de cartazes ocorria a contento, levando o professor a apontar 

alguns erros, sendo o principal deles o tamanho diminuto das letras e o uso inadequado do 

pincel, dificultando a legibilidade para quem se encontrava poucos metros distantes. Essa 

prática foi bastante variável entre os professores, sendo mais usual nas aulas da professora 

“A”. 

Essa professora também fez observações em relação ao uso do cartaz em 

apresentações dos alunos, como no caso em que corrige o aluno: “por que vocês não falaram 

usando o cartaz? A função do cartaz deveria ser dar apoio à explicação”. 
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Durante o período de observação, constatamos um trabalho tímido com o mapa, por 

parte do aluno, mesmo porque o professor não se preocupava muito com o ensino criterioso 

de regras ou procedimentos cartográficos, a nosso ver, fundamentais para uma leitura 

adequada daquele recurso, fato que repercutia desfavoravelmente no aprendizado de 

Geografia pelo aluno. Apenas em uma ocasião observamos uma tarefa em que consultavam 

um Atlas, cuja operação executada consistia na localização de países, um procedimento 

simples na utilização desse recurso. De qualquer forma, não deixou de ser uma iniciativa 

oportuna, se comparamos com os outros professores que se limitavam a utilizar apenas os 

mapas do livro didático. Vale registrar, que os Atlas pertenciam à escola, tendo o aluno que se 

deslocar até a Biblioteca para apanhá-los, ainda durante aula. A quantidade era suficiente para 

a turma e os alunos estudavam-no em duplas.  
Esse provavelmente seja o caso mais emblemático no tocante às limitações ao ensino-

aprendizagem dos procedimentos. Podemos notar que o procedimento mais comum do aluno 

foi o de localizar aspectos geográficos no mapa, principalmente nos mapas do livro didático. 

Com todos os avanços atuais no ensino de Cartografia, inclusive com muitas publicações 

sobre o assunto, verificamos a parca utilização desse referencial pelos professores, muito 

limitados à realização de procedimentos elementares. Faltou-lhes a oportunidade tanto de 

realizar a leitura crítica do mapa, explorando seus principais componentes de forma 

consciente, segundo as convenções cartográficas, fazendo isso com mapas em diferentes 

escalas, como construir representações cartográficas simplificadas, de acordo com as regras 

cartográficas, explorando o nível de análise e correlações dos fenômenos tratados. 

Castrogiovanni (2003, p. 34) nos esclarece que: 

Ler mapas significa dominar o sistema semiótico da linguagem cartográfica. Não é 
apenas localizar um elemento cartográfico ou qualquer fenômeno. O mapa é síntese. 
É uma representação codificada do espaço real [...] A informação contida nos mapas 
é transmitida através de uma linguagem que utiliza um sistema de signos (legenda), 
redução (escala) e projeção. 

Como introdução a algumas noções de estatística no estudo de Geografia, 

presenciamos algumas iniciativas em sala de aula, voltadas à construção de Gráficos e 

Tabelas. O estudo sobre os tipos de gráficos ocorreu basicamente de duas formas: primeiro, 

interpretando o gráfico do livro didático, como na análise do comportamento de um 

determinado fenômeno, a exemplo do Produto Interno Bruto (PIB) e do Produto Nacional 

Bruto (PNB) de vários países, e depois, ensinando diretamente o aluno como construir o 

gráfico, neste caso o aluno copiava do quadro o gráfico desenhado pelo professor. Em uma 
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determinada situação, o aprendizado desse procedimento ocorreu através da resolução de 

questões de exercício pelo aluno, em que tinha que desenhar o gráfico no quadro. Assim, 

surgindo alguma dificuldade de elaboração do gráfico pelo aluno, o professor intervinha, 

explicando a maneira correta de executar o procedimento. Essa foi uma das poucas situações 

em que pudemos ver o aluno orientado pelo professor na execução de um procedimento; 

conquanto consideremos que isso poderia ter ocorrido mais vezes, com uma melhor 

caracterização dos tipos de gráficos e das condições de sua utilização. 

Esse procedimento poderia ter sido mais explorado, durante as aulas, com o professor 

propondo aos alunos que confeccionassem vários tipos de gráficos, mostrando suas funções 

na comunicação geográfica. Uma forma interessante desse estudo poderia ser feita através dos 

trabalhos em grupo, em que o aprendizado da construção de gráficos poderia ocupar um lugar 

de destaque. 

No caso da construção de Tabelas, ocorria situação análoga a anterior; a Tabela era 

apresentada no decurso da explicação de um determinado assunto, sendo feita sua 

interpretação. Verificamos que apenas dois professores procuraram deter-se na explicação dos 

procedimentos necessários para elaborar uma tabela; no primeiro caso, a professora solicitou à 

turma que construísse uma tabela semelhante à encontrada no livro, mas preenchendo-a com 

dados do Almanaque Abril; em nossa concepção, um processo ainda mecânico, por se tratar 

apenas de cópia, enquanto no segundo caso, a construção da tabela estava inserida em uma 

atividade de pesquisa desenvolvida no Laboratório de Informática da escola, onde os alunos 

pesquisavam o conteúdo (dados da industrialização na América Latina) da tabela na internet e 

a confeccionavam em um processador de texto, o Word for Windows, existindo maior 

discussão em torno da efetuação do procedimento. 

Orientados por um dos professores que propôs a atividade anterior, presenciamos os 

alunos realizando outra pesquisa na internet sobre o assunto cidades globais, explorando mais 

precisamente elementos associados à linguagem da internet, os sinais utilizados em salas de 

bate-papo, disseminados, principalmente, entre público jovem que navega na rede mundial de 

computadores. 

A leitura em voz alta foi outro procedimento realizado pelos alunos; tarefa realizada na 

própria carteira, durante as aulas expositivas ou o aluno deslocando-se à frente, próximo ao 

professor, geralmente durante apresentação de trabalhos em grupo ou ainda em auditório. 

Verificamos tratar-se de um procedimento incentivado pelo professor, no sentido de envolver 

os alunos; todavia alguns alunos participavam mais, principalmente aqueles com maior 

desenvoltura.  
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A leitura dos alunos adquiria maior extensividade em trabalhos realizados no auditório 

da escola, onde os membros dos grupos teriam que realizar leituras em voz alta. Também 

neste caso, pudemos notar que alguns deles apresentavam maior extroversão na condução da 

atividade. É importante salientar aqui que o procedimento de leitura, embora não fosse 

colocado de forma deliberada nos planos de ensino do professor, era valorizado por ele, na 

medida em que incitava a turma a realizar essa atividade; orientando o aluno em sua 

execução, especialmente no que tange à modulação do volume da voz. 

É digna de nota, a preocupação de duas professoras em criar um ambiente de 

discussão e cooperação entre os alunos, através da realização de trabalhos em grupo, 

começando na escola e continuando em casa. Esse clima cooperativo, a nosso ver, instigou a 

dialogicidade e a integração entre os alunos, possibilitou-lhes desenvolver habilidades sociais, 

de comunicação e organizativas, procedimentos necessários à consecução de uma tarefa de 

cunho coletivo. Contudo, convém assinalar que nem sempre essas habilidades são otimizadas 

em um trabalho em grupo, principalmente se não houver uma intervenção criteriosa do 

professor, apontando os caminhos a seguir a fim de evitar a dispersão excessiva dos alunos, 

podendo tornar o trabalho contraproducente, problema que pudemos observar em alguns 

momentos. 

Um exemplo nesse sentido, e que reflete certa desatenção e desinteresse, foi a 

formação de duplas para responderem uma determinada atividade, cuja motivação residia no 

fato de um dos alunos não ter levado o livro para a sala de aula; podemos afirmar que isto 

ocorreu de forma habitual. Outro exemplo foi a falta de consenso de alguns grupos na 

execução de uma determinada atividade; cada componente comportando-se de forma dispersa 

ao realizar a parte do trabalho que lhe foi conferida pelos demais, dificultando e atrasando sua 

conclusão. 

Acreditamos que enveredar pelo campo da dialogicidade pode ser uma atitude 

profícua do docente, seja com os pares, seja com os discentes, em atividades em grupo ou 

mesmo nas aulas convencionais, porque isso tende a instaurar uma condição de sociabilidade. 

Therrien (2006, p. 304)14 discutindo a questão da racionalidade pedagógica contribui nessa 

direção: 

A racionalidade que dá suporte ao trabalho docente na dimensão do campo 
pedagógico que o constitui requer a intersubjetividade de um movimento de 
coletividade onde a comunicação busca a construção do entendimento intersubetivo, 

                                               
14 Na visão desse autor, no trabalho docente, a racionalidade pedagógica caracteriza-se pela dialogicidade 
intersubjetiva, pelo entendimento, buscando o consenso coletivo entre sujeitos. 
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da dialogicidade, da argumentação, da busca de consenso, de convergência de 
sentidos e significados, a sociabilidade. 

A resolução de exercícios pelos alunos em sala de aula foi uma modalidade de 

procedimento, também empregada durante as aulas, seguindo as anotações feitas no quadro 

pelo professor, em algumas circunstâncias o envolvimento com a tarefa preenchia todo o 

tempo da aula. 

Um procedimento criticável dos alunos consistia em responder exercícios fazendo a 

mera cópia do texto do livro, copiando as respostas de colegas ou registros de anotações do 

professor, contido no caderno, sem que procedesse a uma elaboração pessoal da tarefa. Isso 

ocorreu várias vezes, o que demonstrou claramente que o aluno não tinha feito a tarefa em 

casa, deixando para fazer às pressas na classe. Segundo depoimentos de alguns alunos, 

mesmo fazendo o exercício em casa, foi recorrente a prática de copiar fragmentos de textos do 

livro nas respostas.  

Esse procedimento tem implicações diretas no aprendizado, dificultando o 

enfrentamento cognitivo das tarefas, predominando um processo mecânico de cunho 

psicomotor. Apenas copiar, subtrai a possibilidade de uma construção conceitual dos assuntos 

estudados, exigindo pouco do aluno. Embora os professores reprovassem a cópia literal, 

chegando a falar sobre isso durante a aula, não notamos da parte deles um trabalho 

sistemático e objetivo no sentido de corrigir ou incrementar tal procedimento. 

Outro procedimento bastante usual, relacionado com o anterior e incentivado pelo 

professor, foram as anotações feitas no quadro pelo aluno; as habilidades requeridas nesse 

caso constituíam o adequado manuseio do pincel e a escrita legível; ou seja, uma forma de o 

aluno participar da aula, exigindo dele a habilidade de escrever bem no quadro. Em nossa 

interpretação, uma questão mais voltada para a atitude do que para o procedimento em si. 

Apenas uma forma de averiguar a caligrafia do aluno; no entanto, questionável do ponto de 

vista cognitivo, por incitar a turma a copiar mecânica e irrefletidamente as respostas anotadas 

no quadro, por outros colegas; tarefa que ocupou, praticamente, todo o tempo da aula. 

8.2 O SABER-SER DOS PROFESSORES: OS CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

Ao analisar as atitudes expressas pelos professores, durante a fase de observação, 

verificamos que a maioria das ocorrências estavam associadas à cobrança e ao 

acompanhamento das atividades propostas. Nessas cobranças, foi comum ver o professor ir 

até a carteira do aluno, conferir se ele realmente havia feito a tarefa, aproveitando o momento 
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para tirar algum tipo de dúvida. Além disso, em um tom imperativo, o professor costumava 

perguntar ao aluno se estava com o livro didático ou com o caderno. Foram comuns 

expressões como: – “J. cadê o livro?”, “você está me devendo, traga o caderno até aqui”.  

Uma cena típica, no que tange à cobrança do professor, ocorria com os alunos 

sentados, fazendo um exercício, enquanto aquele acompanhava o andamento da atividade, 

circulando pela sala, entre as filas de carteiras, admoestando, um ou outro aluno, com palavras 

de ordem, chamando a atenção sobre o modo como estavam realizando o trabalho: – “você 

precisa se interessar mais, assim vai ficar para trás”. Ao andar pela sala conferindo os 

exercícios, o professor costumava dar o visto, registrando em sua caderneta ou em uma folha 

de controle a efetuação ou não da atividade pelo aluno, às vezes recolhendo-os. Uma prática 

rotineira do professor, uma expressão do habitus, mobilizando ações sem maior reflexão, com 

uma forte influência da experiência.  

Desse modo, constatando que parcela significativa da turma não havia feito a tarefa, o 

professor costumava reagir chamando a atenção de todos sobre as conseqüências disso. Às 

vezes, o professor, depois de ir até o aluno, sentava-se em sua cadeira, passando a atendê-los 

individualmente, tirando as dúvidas da tarefa. Era assim, sentado, que dava continuidade à 

aula até o momento em que recebia dos alunos a tarefa proposta no princípio da aula; ainda 

que em determinados momentos descuidasse de dar a atenção necessária ao comportamento 

agitado dos alunos. 

Quando não era suficiente a advertência, podia ocorrer de o professor se ver obrigado 

a mudar o aluno de carteira: por exemplo, quando estava anotando algo no quadro, observava 

alguns alunos desatentos, e por não querer retardar o prosseguimento da aula, preferia a 

atitude célere de mudar o aluno de lugar. Podia ocorrer, também, de o professor ir ao fundo da 

sala, conversar rapidamente com os alunos desatentos, e, às vezes, recolher algum pedaço de 

papel com anotações alheias à aula; em seguida retornava à frente da sala para dar 

prosseguimento ao que estava sendo feito. Além disso, como outra estratégia para evitar a 

polêmica e a paralisação da aula, pudemos ver o professor evitar a reclamação direta e 

pessoal, restringindo-se a comentários esparsos sobre o comportamento da turma; tal artifício 

por vezes funcionava bem, sem que ele perdesse o fio condutor do trabalho. Enfim, como um 

dos últimos recursos, o professor dizia que iria comentar com os pais sobre o comportamento 

inadequado de determinados alunos. 

Em certos momentos, presenciamos alunos respondendo ao professor de forma 

provocativa, dando margem para uma intervenção ríspida, que terminava criando um clima de 

tensão em sala de aula. Vale ressaltar, que essa atitude era variável entre os professores, posto 
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que alguns tinham menos tolerância do que outros, impondo limites mais rígidos, e tendo um 

comportamento circunspecto ou severo: – “você respondeu? Então cala a boca”. No limite, 

chegamos a presenciar um professor aflito bater veementemente na mesa, devido ao barulho 

da turma, ou recriminar severamente alunos, próximos à porta da sala, ao que nos pareceu, 

distribuindo cola a outros alunos. Já outros professores, demonstravam ser mais flexíveis e 

indulgentes em tais situações, valendo-se, inclusive, de expressões eufêmicas, tudo isso 

evitando partir para o conflito com o aluno: “o que é que vocês têm hoje, hein?”.  

Ao analisar essas atitudes, verificamos a necessidade de o professor inseri-las como 

um conteúdo estruturante em sua programação. Para tanto, a reflexão prévia sobre a ação 

poderia facilitar seu trabalho, estudando a melhor forma de lidar com as dificuldades surgidas 

durante as aulas, mesmo porque a docência é uma atividade interativa e reflexiva. Embora o 

professor dispusesse de um estoque de conhecimentos atitudinais para cada situação, 

acreditamos que poderia ter refletido melhor sobre o porquê de algumas atitudes tomadas não 

surtirem o efeito desejado; se seria necessário modificá-las ou utilizar outras atitudes melhor 

adaptadas a determinadas situações.  

Faz-se necessário que essa reflexão se estenda ao que é mediato à escola, que não se 

limite a processos endógenos do processo educativo, pois os problemas que afetam a escola 

têm ligações contextuais com a coletividade que se relaciona com ela. Contreras (apud LIMA 

e GOMES, 2002, 169) chama a atenção para o fato de que “um profissional que reflete na 

ação deverá refletir também sobre a estrutura organizacional, os pressupostos, os valores, as 

condições do trabalho docente”. 

Nos momentos de desatenção no início da aula, um modo perspicaz do professor para 

conter o burburinho da sala, consistia em fazer a chamada em voz baixa, forçando os alunos a 

diminuírem a conversa com os colegas. Este sendo um exemplo de uma atitude estratégica 

retirada do repertório de saberes experienciais do professor, saberes ao que parece construídos 

na experiência adquirida durante o tempo de magistério, saberes mobilizados para a solução 

de questões urgentes, surgidas em sala de aula, depurados pela prática. Saberes que, como 

explica Tardif (2002, p.39), “brotam da experiência e são por ela validados [...] incorporam-se 

à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de saber-fazer e 

saber-ser”. 

Em um caso, presenciamos o professor valer-se de uma atitude terminante em relação 

ao atraso dos alunos à aula, anunciando à turma que não mais iria permitir tal tipo de situação, 

e que impediria os alunos que se atrasassem de entrar na sala após o toque da campainha, 
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questão tratada por uma outra professora de forma reflexiva, discutindo o problema com a 

turma. 

Nas situações de desatenção e conflitos entre os alunos, atrasando o andamento dos 

trabalhos, uma atitude corrente do professor foi intervir de forma diretiva e com reprimendas, 

sacada do conjunto de disposições que tinha para essas circunstâncias, como as seguintes: “a 

partir de agora quem ficar interrompendo vai ficar na sala na hora do recreio”; “quem não 

terminar não vai sair”. Nos casos de maior desatenção da turma, com alunos brincando e 

sorrindo muito, a saída encontrada pelo professor foi retirá-los da sala de aula; fato que 

intimidava a turma, diminuindo a algazarra. Isso ocorreu apenas na aula de Geografia, visto 

que, na aula seguinte, foi permitido ao aluno retornar à sala. Essas saídas dos alunos, em 

alguns casos, funcionaram como alternativa encontrada pelo professor para atenuar o estado 

de tensão instalado em sala de aula, sendo permitido o retorno do aluno à aula: – “você quer 

sair e dar uma voltinha? Vá lavar o rosto”. 

No caso de brigas entre os alunos, a atitude do professor consistiu em retirá-los de 

sala, ou partir para uma atitude de aconselhamento, reservando um tempo da aula para a 

reflexão conjunta, conforme pudemos constatar nas aulas de duas professoras. Nesses 

momentos, as professoras falavam com seriedade sobre os riscos das brigas, sobre o perigo de 

se machucarem gravemente com isso, e sobre as outras opções de resolução de conflitos; “a 

opção da briga é mesmo a melhor opção?”. Em outra situação, vimos o professor falar da 

experiência de sua própria infância, como exemplo de que não vale a pena brigar com o 

colega, chegando a se emocionar ao tratar do assunto. 

Nos casos extremos de retirar o aluno da sala por motivo de indisciplina, sentimos a 

falta do uso de uma racionalidade estratégica por parte de alguns professores, para tratar 

melhor essa questão. Em alguns momentos, ficava clara a necessidade de uma postura 

reflexiva e dialógica sobre o problema em foco. Porque, escreve Tardif (2005, p.263): 

Diferentemente dos trabalhadores cuja especialidade se baseia nas ciências naturais 
e aplicadas, os trabalhadores cuja especialidade advém exclusivamente das ciências 
humanas e sociais não possuem, assim, um saber tecnológico poderoso, que ofereça 
um controle eficaz e instrumental sobre as tarefas do trabalho. 

Outra forma encontrada pelo professor para chamar a atenção dos alunos, foi adverti-

los de que o assunto estudado seria objeto de avaliação; utilizou esse recurso algumas vezes, 

inclusive de forma apelativa, avisando que parte da nota da prova mensal contaria com o 

aspecto qualitativo, advindo, especialmente, do comportamento do aluno. Mas isso não 

aconteceu com todos os professores; alguns preferiam atribuir automaticamente o qualitativo 
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para todos os alunos, tendo como justificativa o fato de eles apresentarem até então um 

rendimento fraco nas provas; o qualitativo seria assim uma forma de auxílio aos alunos com 

notas mais baixas. A nosso ver, o ponto qualitativo perdia com isso a sua função, que era a de 

atribuir uma carga valorativa ao comportamento do aluno no decorrer do mês, subtraindo seu 

sentido como reforço positivo, evidenciando uma atitude complacente do professor. 

Presenciamos, ainda, em alguns momentos, principalmente quando parte dos alunos 

não haviam concluído uma tarefa proposta para casa, que o professor utilizava a comparação 

com outra turma como artifício para censurar o comportamento dos alunos: – “antes eu 

reclamava que era a 8ª B que não fazia as tarefas, hoje percebo que são vocês; estão batendo o 

recorde”. Isso, frequentemente, gerava a desconfiança do professor expressa em afirmações 

como: “alguém fez, está falando a verdade ou mentindo?”, “dessa forma, não vou corrigir 

mais as tarefas antes das provas”. 

A comparação com outras turmas também foi feita no tocante à questão do rendimento 

dos alunos, um estímulo encontrado pelo professor para obter maior participação: – “até agora 

essa turma foi a que teve o melhor rendimento; respondeu corretamente; isto é sinal de que 

estão melhores do que as outras turmas”. Uma prática arriscada, em nosso entendimento, 

podendo ter um resultado inverso, isto é, abatendo ainda mais aqueles alunos com notas muito 

baixas. Ainda nessa direção, verificamos uma postura meritocrática da SEMEC em premiar 

com viagem alunos com melhor rendimento, a exemplo do que ocorreu com alguns que 

tiveram bom desempenho em uma olimpíada de Matemática, fato comunicado às turmas pela 

diretora da escola. 

Questões como as supracitadas confirmam, de acordo com Tardif (2005, p. 276), que a 

classe em relação aos professores: 

Os põe em confronto com uma série de tarefas incontornáveis: assegurar a ordem na 
sala, trabalhar na forma da visibilidade diante dos grupos, o que não deixa de trazer 
certa vulnerabilidade, lidar com o coletivo de alunos atingindo, ao mesmo tempo, os 
indivíduos que os compõem etc. 

Em algumas ocasiões em que o professor ocupava-se em explicar o assunto da aula, 

geralmente expositiva, e a aula transcorria sem grandes atropelos, a advertência ao aluno 

ocorria a distância, sem se fazer necessário o deslocamento do professor até a carteira ou 

próximo a esta. Neste caso, as interrupções eram muito breves: – “cadê o livro J.? Fica junto 

com a colega, mas não pode conversar”. Uma forma sutil de chamar a atenção que não 

interferia no andamento da aula. 
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A atitude participativa foi bastante demandada pelo professor quando se tratava de 

trabalhos em grupo, ao perceber que nem todos os alunos estavam envolvendo-se 

devidamente nas atividades propostas, fazia várias chamadas à ordem, inclusive solicitando 

que os coordenadores dos grupos anotassem para ele os nomes dos alunos que não estavam 

tomando parte no trabalho. Na fase preparatória de trabalhos em grupo em sala de aula, 

podemos notar o cuidado de alguns professores em ir junto aos alunos prestar o auxílio 

necessário. Ainda com relação a essa modalidade de tarefa, mais de uma vez ouvimos o 

professor queixar-se dos recursos utilizados durante a apresentação, alertando os alunos para 

que corrigissem essa falha, embora seja preciso dizer que não tenhamos visto uma orientação 

criteriosa da parte deles a esse respeito. 

Ao iniciar a atividade em grupo, em sala de aula, normalmente professores e alunos 

procediam à alteração da disposição das cadeiras e carteiras; cada grupo formando um 

pequeno círculo, geralmente com cinco componentes. Nas apresentações desses trabalhos, 

percebemos a orientação para o aluno evitar a dependência excessiva do livro, de modo a não 

consultá-lo exageradamente nesses momentos: – “não quero que vocês leiam aqui na frente, 

se for assim peço para vocês abrirem o livro e lerem”. A maior parte desses trabalhos 

compunha a avaliação formal. Aqui vemos uma atuação mais deliberada do professor em 

relação à questão atitudinal, orientando os alunos sobre como deveria ser realizado o trabalho 

em grupo. 

Ao observar a atitude do professor em relação a atrasos e faltas, notamos que isso se 

repetia com mais freqüência com um deles, mais precisamente, com uma professora; 

informação também confirmada pela pedagoga da escola. Atentando para essa questão, 

evidenciamos que suas faltas e atrasos eram causados em função do tempo exíguo que esta 

dispunha, tendo em vista que trabalhava em mais de uma escola, tendo que se deslocar de 

uma para outra, não obstante esse fato ser uma atitude criticável e que afetava o andamento 

dos trabalhos na escola. 

Em termos organizativos, nem sempre observamos a preocupação do professor com a 

limpeza da sala. Nas três escolas pesquisadas, esse foi um aspecto que julgamos importante, 

pois boa parte dos alunos tinham o hábito de riscar as carteiras e jogar papéis no chão, sem o 

devido cuidado de colocá-los no cesto de lixo, chegamos a notar alguns alunos arremessando 

papéis no cesto. Esta, sem dúvida, foi uma atitude que, mesmo discutida pelo professor no 

sentido de corrigi-la, não foi posta em prática adequadamente. 

Quanto à atitude de incentivo, poderíamos dizer que os professores poderiam ter 

incitado, com mais freqüência, a participação dos alunos silenciosos; aqueles que 
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normalmente ficam na parte detrás da sala, como que disfarçando sua presença e sempre 

respondendo em voz baixa as indagações do professor. Como a participação desses alunos era 

pequena, os mais extrovertidos acabavam tendo a primazia nas discussões em sala de aula. 

Além disso, percebemos que, em geral, os alunos localizados na parte da frente da sala 

participavam mais da aula, conversando amiudamente com o professor. Em algumas aulas, 

isso redundava em uma bipartição de grupos na sala, um grupo de alunos dialogando com o 

professor, normalmente em voz baixa, e um outro grupo participando pouco e conversando 

entre si, desatentos à aula. 

Uma forma de estímulo usual consistia em incentivar a leitura do aluno, para, em 

seguida, solicitar à turma que saudasse a participação batendo palmas. Outro estímulo 

consistia em aparentemente conceder espaço ao aluno nas discussões em que deveriam 

escolher os assuntos da prova, que, segundo um professor, visava elevar a auto-estima e o 

envolvimento deles no processo de ensino-aprendizagem. Questionado sobre isso, ele 

respondeu que essa era uma forma encontrada para contar com a participação do aluno, e que, 

no fundo, era ele quem realmente determinava os assuntos da prova.  

Uma atitude que consideramos positiva e que acontecia com os professores que 

conheciam os alunos há bastante tempo era chamá-los pelo nome, demonstrado intimidade, 

tornando a relação bem pessoal. Evitavam, assim, designar o aluno apenas pelo número; uma 

atitude simples, mas que contribuía para uma maior aproximação entre si. Um problema que 

surgiu em relação a isso foi quando um professor, ao esquecer o nome de alguns alunos, 

terminava dando prioridade aos que eram participativos e aos que ele tinha maior 

proximidade, sempre lembrando seus nomes.  

Em determinados momentos, algumas interpelações do professor também foram 

positivas, no sentido de buscar a organização dos alunos em sala. Exemplo disso foi a 

explicação dada por uma professora, ao mostrar o objetivo do rodízio dos alunos em sala; 

medida considerada importante pelo professor, por estimular o entrosamento entre os alunos e 

evitar a formação do que chamavam “grupos de conversa”, atitude nem sempre acatada por 

todos os alunos, daí as interferências do professor no sentido de buscar conscientizar o aluno 

sobre a validade do rodízio.  

Pudemos evidenciar diversas situações em que os professores demonstraram uma 

relação de empatia com o aluno, especialmente expressando uma atitude carinhosa, nos gestos 

e expressões utilizados. Isso podia, ainda, se traduzir em elogios à dedicação deles aos 

estudos: – “eu conversei com sua mãe, falei que você é muito estudiosa e tira boas notas”. 
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Uma atitude corriqueira do professor durante a realização de exercícios individuais ou 

em duplas pelos alunos foi conceder um tempo para que eles fizessem a atividade sugerida; 

isso por vezes ocupou todo o tempo de aula. Nessas situações, geralmente o professor ficava 

sentado atendendo à turma e tirando suas dúvidas. Às vezes saía rapidamente da sala, o que 

dava margem para as chamadas conversas paralelas entre os alunos, que diminuíam com o 

retorno do professor. Quando os alunos não ocupavam todo o tempo da aula, envolvidos com 

alguma tarefa, a segunda parte era dedicada ao comentário do exercício ou à inicialização de 

uma outra atividade, como, por exemplo, a leitura do livro didático.  

Podemos afirmar que a maior parte dos professores procurou instigar a atitude crítica 

dos alunos, no que tange a alguns conteúdos atuais; a exemplo do que ocorreu com uma 

discussão sobre a criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), a influência 

geopolítica dos Estados Unidos no mundo, a globalização e suas conseqüências, a questão da 

educação e do desenvolvimento e dos estereótipos em relação aos africanos. Tal atitude se 

expressava na forma mordaz como o professor falava desses assuntos, nas questões que 

preferia realçar e no gestual amaneirado utilizado. Geralmente, eram aulas que suscitavam 

bastante discussão. Assuntos que, direta ou indiretamente, focalizavam questões relacionadas 

à temática regional. 

Em situações como essa ficou manifesta a possibilidade de um trabalho conjugado dos 

conteúdos, na medida em que o conteúdo conceitual se fazia acompanhar de um conteúdo 

atitudinal. Por sua própria natureza, esses temas trazem em si a necessidade de abordagem da 

dimensão atitudinal; contudo, pelo que pudemos observar, esta dimensão era vista com menor 

ênfase em conteúdos em que poderia muito bem ter sido destacada, com a mesma importância 

conferida às questões conceituais, fato que, em muito, enriqueceria as aulas; sobretudo se 

viessem acompanhados da aplicação de metodologias alternativas de ensino, que não apenas a 

exposição oral da matéria. Percebemos alguns esforços nesse sentido, entretanto bastantes 

variáveis entre os professores. Um exemplo disso foram os trabalhos em grupo, que 

discutiremos em outro momento. 

Uma atitude que gostaríamos de destacar diz respeito à postura física dos professores, 

isto é, ao gestual adotado por eles durante as aulas. Nesse sentido, até porque se tratam de 

aulas predominantemente expositivas, observamos que a postura mais comum do professor 

era ministrar a aula em pé, sendo variável o grau de movimentação e de gesticulação, por 

vezes espontâneo. Evidentemente, conforme já comentado, em certas aulas, ele se deslocava 

para o interior da turma e até sentava próximo ao aluno. O que é importante registrar aqui é 
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que acreditamos que o dinamismo do professor no decurso da aula tem implicações 

importantes na atenção do aluno e, por conseguinte, na assimilação da matéria.  

Uma das professoras, em alguns momentos, fazia isso com bastante destreza, sendo 

patente, nesse caso, o envolvimento da turma ao longo de sua aula, não só o aspecto da 

movimentação em si, mas a sua conjunção – com outros fatores – que forma o todo complexo 

a contribuir para que se possa efetuar uma aula interessante, estimulante, uma combinação 

adequada de gestual, tom e volume de voz, uso do quadro, postura assertiva, gracejo, riso, 

ironismo saudável e tranqüilidade, dando um contorno quase dramatúrgico ao trabalho 

docente. Expressava saberes, ao que parece, maturados pelo tempo, como assinala Tardif 

(2002, p.54), “[...] submetidos às certezas construídas na prática e na experiência”. Isso 

porque os professores possuem “saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana, 

saberes que dela provêm [...] e servem para resolver problemas [...] em exercício, dando 

sentido às relações de trabalho [...]”. 

Porém, por uma série de razões, esse quadro favorável muitas vezes não se configurou 

da forma desejada, por influência, certamente, de determinantes intra e extra-escolares, parte 

deles extrapondo o escopo deste trabalho. Daí observarmos, por um lado, um professor tenso, 

cansado, sobretudo nos períodos mais quentes do ano, tendo que se defrontar com turmas de 

comportamento difícil; ou um professor de gesto contido, encostado no quadro, quase imóvel 

ao longo da aula. 

Diante de comportamentos tidos como inadequados, assistimos, em diversos 

momentos, ao professor parar a aula para falar sobre o comportamento da turma, 

recomendando a atitude conveniente para cada ocasião, principalmente o respeito às pessoas 

que visitam a sala de aula para tratarem de algum tema importante. Um exemplo disso foi o 

que aconteceu com uma psicopedagoga que tinha visitado uma turma dias antes e que não foi 

bem recebida, segundo a professora. Ela comentou, também, sobre o modo desordenado como 

eles se comportavam quando precisava retirar-se momentaneamente da sala. Era freqüente 

esse tipo de crítica vir entremeando comentários dos professores acerca do rendimento escolar 

dos alunos; ou seja, uma associação direta entre o baixo rendimento escolar e o 

comportamento indisciplinado do aluno.  

Na verdade, verificamos que o comportamento dos alunos variava, especialmente, 

segundo a turma e o professor. Algumas turmas dificultaram bastante os trabalhos, parecendo 

que esse comportamento era generalizado, não sendo específico da nas aulas de Geografia. 

Quanto aos professores, percebemos que dois deles despertavam maior respeito por parte do 

aluno; isso ficou claro na confiança estabelecida em situações cotidianas. Neste caso, uma 
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saída momentânea do professor de sala de aula não se significou a instauração da desordem; 

os alunos permaneceram em seus lugares, prosseguindo com a tarefa. Entretanto, com relação 

a outros professores, evidenciamos algumas dificuldades nesse sentido. Em outras palavras, 

os professores dessas turmas pareciam não dispor de estratégias oportunas nem convicção 

para lidar com a indisciplina do aluno, levando-os a adotar tanto uma atitude de passividade e 

desânimo quanto de certa indiferença e sarcasmo diante de uma situação adversa a seus 

objetivos. 

Uma questão que poderia ser melhor discutida com os alunos refere-se às 

conseqüências do alarido, provocado por eles próprios, nos corredores da escola; em alguns 

casos, perturbando bastante o andamento das aulas. A esse respeito, chegamos a observar um 

professor deslocar-se até a porta de acesso ao corredor para averiguar o problema, neste caso, 

sem sucesso. Normalmente, o ruído era bem maior quando, por algum motivo, não tendo aula 

em turmas vizinhas, os alunos passavam a concentrar-se no corredor. Essa questão foi 

lembrada pelas pedagogas como uma das principais dificuldades em relação ao 

comportamento disciplinar do aluno, sendo objeto de reflexão dos profissionais da escola, 

tencionando solucioná-lo. 

A dimensão atitudinal manifestou-se, algumas vezes, embutida no enfoque do 

conteúdo, como na discussão da questão palestina, quando o professor aproveitava a 

oportunidade para explorar o aspecto da intolerância religiosa e aversão mútua existente entre 

judeus e palestinos no Oriente Médio e as conseqüências disso para a população da região. A 

continuação do assunto sempre desembocava na discussão sobre a violência racial e na 

discriminação do negro no Brasil e no mundo, e sua situação desfavorável do ponto de vista 

socioeconômico. 

Com o intuito de aumentar a auto-estima do aluno, observamos que a principal opção 

adotada pelo professor relacionava-se ao trabalho com projetos, como tivermos oportunidade 

de verificar em duas escolas. Nesses projetos, havia uma participação ativa do professor 

orientando sua execução. Um dos projetos observados, intitulado “deixa comigo”, visava 

trabalhar a auto-estima do aluno, incluído na programação da escola; contou com a 

participação de professores de várias áreas. Além disso, esse projeto culminou com um 

encontro congregando a comunidade escolar e os pais dos alunos, sendo apresentadas e 

realizadas várias atividades, tais como: manicure, maquiagem, apresentação, vídeo, 

cabeleireiro, capoeira, dentista, e atividades esportivas (futebol, pingue-pongue, voleibol, 

futsal), isso ocorrendo ao longo de todo um dia, sem haver aulas na escola.     
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8.3 O SABER-SER DO ALUNO: OS CONTEÚDOS ATITUDINAIS 

As atitudes apresentadas pelos alunos durante a aula foram mais um tópico prioritário 

inserido no conjunto de objetivos da pesquisa. Na análise dos dados de observação referentes 

a essa questão, procedemos à sua categorização, a qual teve como maior destaque dois 

códigos contrastantes, a “dispersão na aula”, e o “envolvimento do aluno”. A seguir, iremos 

fazer uma exposição sistemática das principais características encontradas, relativas a essas 

atitudes, principiando com aquelas que apresentaram maior destaque. 

Detectamos a dispersão dos alunos em várias situações, como, por exemplo, em etapas 

de trabalhos em grupo realizados em sala de aula, gerando um ruído intenso, forçando a 

intervenção do professor, que nem sempre foi bem sucedida. O barulho acirrava-se quando se 

somava aos das salas vizinhas, sobretudo em uma escola em que acústica amplificava o som. 

Ademais, observamos nesse tipo de atividade alunos alheios à aula, sentados sobre a carteira e 

conversando com colegas.  

Em algumas situações, como, por exemplo, nos trabalhos em grupo, quando era maior 

a descontração, pudemos observar alunos saindo e entrando várias vezes na sala de aula, 

obrigando a professora a reconduzi-los de volta e a chamar-lhes a atenção. Isso comprometeu 

a organização das atividades, tendo como conseqüência problemas na qualidade dos trabalhos 

e em sua apresentação, motivando a crítica do professor. Também constituem exemplos dos 

problemas observados as leituras excessivamente baixas de alguns alunos, durante a 

apresentação, como também a inadequada escolha dos recursos utilizados. Nesses grupos, 

verificamos, a partir de informes dos próprios alunos, que alguns componentes não 

participavam, especialmente quando o trabalho requeria uma etapa a ser feita fora da escola. 

Vimos também a manifestação desse comportamento em díades, formadas durante 

realização de atividades com os alunos. A despeito da indiscutível importância do estudo em 

dupla (como bem relata a literatura sobre o assunto), se este não for, adequadamente, 

orientado e aproveitado em seu potencial, corre o risco de derivar para um comportamento 

disperso, implicando a perda de foco dos estudos pelos alunos. 

Em turmas de comportamento mais disperso, pudemos presenciar situações em que o 

aluno chegava atrasado em sala de aula, bem depois de esta haver começado, fato que 

dificultava o acompanhamento do que estava sendo abordado. Além disso, presenciamos 

alunos saindo da sala durante a aula sem comunicar ao professor, comportamento sabido pela 

Direção da escola, que buscava enfrentar o problema, discutindo-o em sala de aula. Algumas 

motivações alegadas pelos alunos em relação às saídas tinham até algum sentido, quando, por 
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exemplo, queixavam-se do calor excessivo e iam ao bebedouro. Tal situação foi inclusive 

motivo de protesto em uma aula, quando houve problemas com a corrente elétrica, parando de 

funcionar os ventiladores: “quem pagam impostos são os nossos pais [...] a diretora tá lá no ar 

condicionado”.  

Verificamos que esses problemas eram recorrentes, deixando transparecer a questão da 

indisciplina, com muita movimentação e falatório dos alunos sobre assuntos alheios à aula, 

por vezes com ligeiras desavenças. Assim, a conversa excessiva entre os alunos terminava 

concorrendo com as atividades principais da aula, dificultando sua realização, como, por 

exemplo, a leitura do livro do didático, um procedimento muito comum do aluno. Analisando 

o conteúdo das conversas e burburinhos dos alunos, reconhecíamos neles elementos da 

indústria cultural, sobretudo do Rádio e da Televisão. Simultaneamente, eram freqüentes, em 

sua movimentação, muitos contatos físicos, arremessos, entre si, de papel e material escolar 

(corretivos, borrachas e canetas), uso do celular, manuseio de encartes de CDs e leitura de 

revistas e livrinhos de piadas etc. Ao discorrer sobre questões como essas que afetam as 

rotinas da escola, Tardif e Lessard (2005, p.44) escrevem: 

Tal contexto social está tanto “dentro” quanto “fora” da escola, é ao mesmo tempo 
individual e coletivo [...] é uma organização aberta, de fronteiras pososas, 
permeáveis a influências múltiplas. Nesse sentido, as atividades escolares nunca são 
fechadas em si mesmas [...] dia após dia, os alunos entram e saem da classe, 
modificando sem parar o ritmo escolar, introduzindo pontos de resistência, fazendo 
com que a escola perca o controle sobre aqueles que ela forma.

A conduta questionável do aluno se revelava também em dificuldades na arrumação e 

limpeza da sala de aula, expressas em práticas, tais como: amassar objetos (carteiras e 

armários), rabiscos de carteiras e paredes feitos com caneta, corretor, pincel e lápis, bem 

como no hábito de jogar papéis no chão. É digno de nota o uso demasiado do celular durante a 

aula, tanto recebendo ligações, como brincando com os jogos, tendo, inclusive, uma das 

escolas estabelecido uma norma, proibindo seu uso em sala. Fato que mostra, por outro lado, 

as formas de reação dos alunos à rotina escolar, sinalizando que muitas coisas externas atraem 

sua atenção, desviando do foco a relação exclusiva com os professores, exigindo do docente 

uma adaptação a essa nova realidade; “pois se, tradicionalmente, o professor servia de 

mediador entre o aluno e os conhecimentos sociais transformados em conhecimento escolar, 

essa mediação, hoje, tende a se pluralizar e a relativizar-se [...]” (TARDIF; LESSARD, 2005, 

p.145). 

Com respeito a essas questões, muitas vezes tornava-se em vão as advertências dos 

professores, sobretudo quando tinham pouca capacidade de convencimento e de contrapor-se 
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a tais atitudes, dando margem a reações descontentes de alguns alunos, incomodados com o 

barulho, com comentários do tipo “olha a zuada aí”. Em um caso isolado, ouvimos um aluno 

reconhecer a sua desorganização: – “tenho que organizar meus horários, estou faltando 

muito”. Nessas turmas, como já pontuamos, os alunos que mais participavam eram aqueles 

que se sentavam na parte da frente da sala.  

É preciso reconhecer a dificuldade de controle dos alunos adolescentes; e, nesse caso, 

influem as próprias características do ambiente de sala de aula, com turmas grandes, 

disposição ordenada das carteiras, calor excessivo, conteúdos pouco atrativos etc. Nestas 

condições dificilmente os alunos se comportarão de uma maneira passiva. A contradição se 

instala quando as condições concretas exigem um mínimo de organização e de consenso 

coletivo para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Parece que o enfrentamento 

desse impasse requer dos agentes escolares que integrem rotineira e organicamente as atitudes 

desejadas, em um clima de negociação e diálogo.  

Assim sendo, não basta tratar a questão atitudinal de maneira panfletária, anunciando 

intenções e fixando cartazes pela escola e na sala de aula, como tivemos a oportunidade de 

observar. Nesse sentido, é fundamental inserir a dimensão atitudinal na programação dos 

conteúdos escolares, a exemplo de algumas iniciativas que pudemos constatar, tais como: na 

realização de trabalhos em grupo e seminários, ou em iniciativas como a de uma professora 

que explorava essa dimensão conteudística, valendo-se de atividades com poemas e letras de 

músicas. Deve-se ter em mente, conforme escreve Tardif e Lessard (2005, p.43), que: 

Ensinar, de certa maneira, é sempre fazer algo diferente daquilo que estava previsto 
pelos regulamentos, pelo programa, pelo planejamento, pela lição etc. Enfim, é agir 
dentro de um ambiente complexo e, por isso, impossível de controlar inteiramente, 
pois, simultaneamente, são várias coisas que se produzem em diferentes níveis de 
realidade: físico, biológico, psicológico, simbólico, individual, social etc. Nunca se 
pode controlar perfeitamente uma classe na medida em que a interação em 
andamento com os alunos é portadora de acontecimentos e intenções da atividade 
ela mesma. 

Deste modo, a postura inexorável e punitiva do professor, quando não acompanhada 

do diálogo, do debate, tende a dar margem ou a fortalecer “resistências”. Tratam-se de 

pequenas transgressões dos alunos que, de qualquer modo, estão em um ambiente de 

determinações normativas de várias ordens e, por vezes, submetidos a aulas monótonas com 

conteúdos pouco significativos. Como adverte Cavalcante (2000, et alii), “a oposição na 

escola manifesta-se principalmente na luta por derrotar as regras e ganhar espaço físico e 

simbólico. Neste contexto, os sujeitos tornam-se hábeis em lidar com as normas e regras 

próprias desse sistema, procurando sempre formas de driblá-las”. 
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Outro aspecto a ser considerado diz respeito àqueles alunos que iam à aula com 

material escolar incompleto, como o livro e o caderno, fato que alterava o andamento normal 

das aulas, principalmente as expositivas, quando esses materiais tornavam-se necessários para 

o seu acompanhamento. Como conseqüência, o aluno via-se obrigado a pedir emprestado o 

livro do professor ou a formar par com outro colega, fazendo isso com muita agitação. 

Esses fatos concorreram para aumentar as dificuldades do aluno em relação ao 

acompanhamento da programação da matéria, segundo atestamos várias vezes. Aliás, esse 

tipo de dificuldade afetava até mesmo os alunos mais organizados, algo que tinha muito a ver 

com o lapso do professor em não comunicar regularmente à turma a posição em que se 

encontravam na programação. Questão que tinha liame com a questão do planejamento; um 

nó górdio do conjunto de problemas enfrentados pelas escolas. 

Tivemos a oportunidade de observar que, no caso dessas turmas, o comportamento 

disperso de alguns alunos não cessava mesmo com a presença de visitantes ou de outros 

profissionais da escola, como da pedagoga, tratada em determinada situação de forma 

desrespeitosa, como sugere o breve comentário da professora: – “Valorizem o trabalho do 

profissional, não digam que ela só fala besteira”. 

A maneira como o professor se portava e conduzia a aula influía, a nosso ver, na 

desatenção do alunado; isso ocorreu, por exemplo, naquelas aulas em que o professor 

imprimia um ritmo lento e pouco atrativo para os alunos, bem como em aulas em que ele 

demorava muito para iniciá-la, o que tornou evidente a falta de planejamento. Tal realidade 

dava margem a excessos, como, por exemplo, de uma aluna que adentrou na sala gritando, às 

zombarias e atitudes provocativas em relação ao professor, e até o fato de alguns alunos 

dormirem durante a aula. Outro aspecto sintomático a esse respeito foi a excessiva agitação 

dos alunos durante a chamada, no início da aula, situação que observamos nas aulas de todos 

os professores, resultando na demora desse procedimento em razão das constantes 

interrupções do professor com chamadas a ordem dirigidas ao aluno. Fato semelhante ocorria 

também com o toque da campainha para o recreio ou no término da aula, com os alunos 

precipitando-se em guardar o material de estudo e a sair da sala sem dar satisfações ao 

professor.  

Em casos como esses, podemos perceber todo o gestual de comunicação entre alunos 

em relação ao professor, sendo um dos mais perceptíveis a comunicação através do riso e do 

olhar, parecendo significar uma atitude avaliativa de aprovação, ou não, às atitudes tomadas 

pelo professor. 
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Como as turmas eram grandes, em torno de quarenta alunos, isso de certo modo 

concorria para a desatenção, que era maior nos alunos sentados na parte detrás da sala, 

geralmente brincando, desenhando e sorrindo muito às voltas com suas conversas. 

Estranhamos, em diversas vezes, que isso acontecia, com a ausência de manifestação da parte 

de uma professora, permanecendo sentada até o final da aula.  

Diante dessa situação, a constatação da prática da cola entre os alunos não nos 

surpreendeu. Pudemos notar em dois alunos que, após escreverem cola em papéis, dirigiram-

se à porta, passando respostas de uma prova para colegas de outra sala, ação imediatamente 

repreendida pelo professor ao julgar a inconveniência e impudência do ato.  

A resolução de exercícios de casa em sala de aula era uma atitude que exprimia 

desorganização nos estudos por parte de alguns alunos. Estes, não dando conta de concluir os 

exercícios em casa, de acordo com a recomendação do professor, viam-se obrigados a 

terminá-los em aula, às vezes faziam isso logo no início, no momento da chamada. O 

prosseguimento dessa ação do aluno no transcorrer da aula acabava dificultando o 

acompanhamento de um novo assunto exposto pelo professor, pela simples razão de ser 

incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. 

Por outro lado, também observamos em várias ocasiões o interesse dos alunos em 

relação à aula. Às vezes isso ocorria depois de um início disperso, com um envolvimento 

gradual às solicitações dos professores. Noutros casos, o aluno se envolvia desde o início da 

aula, sentindo-se bem à vontade em participar dos trabalhos, atentos à exposição do professor 

e os tratando com afeição. Um exemplo de atitude nesse sentido consistia em se oferecer para 

responder o exercício no quadro. 

E mesmo não sendo maioria, constatamos em alguns alunos, a procura por inteirar-se 

das atividades propostas, respondendo-as de acordo com suas próprias palavras, e de forma 

descontraída, evitando, assim, a dependência do livro didático. Ao fazerem isso, recebiam 

menções elogiosas dos professores, “estou satisfeita com a turma, gostei do desempenho de 

vocês”. Nesse caso, a descontração não se confundia com dispersão, como podemos 

comprovar neste trecho das anotações das observações:

A turma está atenta à aula. Noto uma aluna com os pés fora da sandália, o livro 
aberto, cabelo preso, costas encostadas na cadeira; outra aluna à sua frente está 
sentada na parte da frente da cadeira, se ajeita, cabeça virada, livro aberto. Enquanto 
observa com atenção o que o professor fala. O aluno à minha frente está encostado 
na parede, com duas canetas nas mãos e de vez em quando leva-a até a boca. 
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Assim, as conversas entre os alunos adquiriam outro sentido, tornando-se producentes 

porque relacionadas ao assunto objeto de discussão em sala de aula ou ao cumprimento de 

determinada tarefa. E mesmo com a saída momentânea do professor de sala de aula, os alunos 

continuavam em suas carteiras, entretidos na atividade que vinha sendo realizada.  

Esse comportamento também ocorreu em trabalhos em grupo, motivando inclusive 

comentários aprobativos dos professores diante do envolvimento do alunado, não obstante as 

dificuldades encontradas, nesse tipo de tarefa, conforme comentamos anteriormente. Em um 

desses trabalhos, registramos uma professora, que procurou estimular e conscientizar os 

alunos sobre o valor do trabalho em grupo, sobre sua importância para a interação da turma, 

aprovando a atitude dos alunos que se preocupavam com a organização e limpeza da sala 

durante a execução do trabalho.  

Chegamos a comprovar tal envolvimento, com os membros do grupo organizando-se 

para levar a cabo a consecução do trabalho; um exemplo disso foi um trabalho que consistiu 

no estudo do meio ambiente, localizado próximo à escola, sendo desenvolvido em etapas, em 

que foram realizadas atividades, como a confecção de panfletos e cartazes, entrevistas com 

moradores e produção de vídeo sobre o problema investigado. Depois de concluída a 

pesquisa, o trabalho foi apresentado à comunidade escolar e do bairro, com ampla 

participação dos alunos. Na oportunidade, eles apontaram a necessidade de uma mudança de 

atitude da população em relação aos problemas ambientais do bairro, sendo o principal deles a 

poluição de córregos, que continham uma grande quantidade de lixo a céu aberto, bastante 

prejudicial para o equilíbrio ambiental e para saúde das pessoas. 

Atividades iguais a essas são propícias para explorar a dimensão atitudinal, visto que 

tendem a envolver a comunidade do entorno da escola, podendo tornar-se um momento 

oportuno para fortalecer os laços entre os agentes escolares e a comunidade, de levar a família 

do aluno até a escola e, quem sabe, possam, a partir daí, propor novos encontros, de 

preferência ordinários, visando discutir as dificuldades e desafios vivenciados pela escola. 

Uma questão que mais uma vez ressaltamos foi o uso corrente do livro didático pelo 

aluno, sendo mesmo uma atitude estável para a grande maioria e em todas as escolas, com o 

hábito de colocá-lo sobre a carteira logo no início da aula. Nos casos em que o aluno, por 

alguma razão, não havia levado o livro para a escola, o professor orientava para que formasse 

par com um colega.  

A atitude participativa dos alunos era notoriamente maior em temas polêmicos, atuais 

ou dramáticos, que suscitassem discussão, como o enfoque sobre os focos de tensão do 

mundo e sobre as disputas territoriais. Foram momentos em que o professor mais buscou 
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apoio em conteúdos midíaticos, a fim ilustrar suas aulas; e em que os alunos manifestaram 

bem mais desenvoltura na exposição de suas idéias, conquanto nem todos participassem. 

Disso suscitamos a indagação: – por que não procurar tornar outros temas interessantes, que 

não somente os de forte apelo midiático? Não seriam aqueles temas os que deveriam receber 

maior atenção dos professores, já que nos outros a dimensão atitudinal é mais evidente? Para 

que isso se concretize, faz-se necessário todo um trabalho de reflexão individual e coletiva – 

como já advertimos –, de preparação cuidadosa da matéria, de seleção adequada de 

metodologias, de encontros sistemáticos entre professores, entre estes e supervisão 

pedagógica e direção da escola, bem como um intenso trabalho persuasivo nas interações com 

os alunos, propondo-lhes atividades curriculares referentes à questão atitudinal. 

Não podemos alcançar uma melhoria em relação à teoria com uma prática invariante, 

repetitiva, pouco instigante para os alunos. Embora em seus relatos os professores não 

desconheçam isso, eles disseram ter dificuldades em efetivar ações com os pares e outros 

atores da escola, no intuito de poderem incorporar os conteúdos atitudinais em sua prática 

pedagógica cotidiana. Enfim, acreditamos que o professor poderia discutir entre si as 

dificuldades, compartilhando desafios, buscar as contribuições teóricas necessárias, 

tencionando elaborar um diálogo profícuo com a prática. 

Assim, podemos dizer que o nível de atenção dos alunos às aulas era bastante variável, 

ocorrendo variabilidade dentro da mesma sala e entre turmas, às vezes com elevada 

discrepância. Analisando os dados, sugerimos que as motivações para o aumento da atenção 

estavam associadas a causas diversas, parecendo influir significativamente as chamadas à 

ordem do professor, a metodologia utilizada, o tema de estudo, o ruído excessivo, a disciplina 

e a auto-estima do aluno, além das conversas paralelas. 

Em função de os professores não discutirem da mesma maneira determinadas atitudes, 

algumas práticas também se mostravam bastantes variáveis entre as turmas, como é o caso da 

limpeza da sala. Por mais que o professor recomendasse aos alunos que tivessem o cuidado 

para não sujá-la muito, contribuindo com o trabalho do pessoal da limpeza, percebemos a 

tendência maior do aluno em jogar o lixo no chão, deixando de depositá-lo no lugar 

apropriado; sendo comum, por exemplo, a atitude de arremessar restos de papéis no cesto, a 

distância, em vez de ir até o cesto e fazer o depósito. 

Conforme observação feita, linhas atrás, acerca da recomendação do professor, para a 

fixação de cartazes na sala de aula, acrescente-se que isso ocorria em consonância com os 

alunos, quanto ao envolvimento na atividade. Isso sendo mais freqüente em uma das escolas, 

onde observamos mais trabalhos em grupo, os cartazes sendo produtos deste. 
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Uma atitude que consideramos interessante da parte de alguns alunos foi a de não 

aceitar passivamente as comparações feitas pelo professor entre sua turma e outra, ao se 

reportar à questão da indisciplina e do rendimento. Mesmo colocados em condição de 

desvantagem, esses alunos sabiam reconhecer, quiçá intuitivamente, as peculiaridades de sua 

turma, recusando a avaliação negativa do professor: “mas eles são eles, nós somos nós”. 
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9 OS MÉTODOS DE ENSINO E PROCEDIMENTOS INCORPORADOS 

À PRÁTICA PROFESSORAL 

Nesta parte do trabalho comentaremos sobre os saberes do ensino, mobilizados pelos 

professores em sua prática profissional. São saberes construídos pelos professores ao longo de 

sua trajetória profissional na escola, freqüentemente mobilizados em sua prática pedagógica. 

Constituem os métodos de ensino que comumente empregam em sala de aula, derivados da 

experiência escolar e da socialização nas instâncias de formação, como a universidade.  

Para fins de exposição, procedemos à classificação desses saberes, tomando como 

auxílio a proposta de Libâneo (1994), por seu caráter didático e simplificador. Tais práticas 

foram evidenciadas em uma perspectiva que consideramos muito próxima de uma etnografia 

da sala de aula, pois resultam de várias horas de observação às aulas e de entrevistas 

sistemáticas dos professores. A seguir descreveremos esses métodos de ensino, tendo como 

principal critério a freqüência e a relevância atribuída a eles pelos professores, que ilustramos 

no Gráfico 2, a seguir. 
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9.1 MÉTODO DE EXPOSIÇÃO  

9.1.1 Exposição com o apoio do quadro 

Durante a exposição oral do professor notamos que a utilização do quadro foi mais 

freqüente nas anotações da pauta da aula, na resolução de exercícios do tema focalizado ou 

para destacar, através de registros, alguns aspectos em relação a outros. 

O quadro também foi usado como apoio para a explicação. Assim, conforme realizava 

a explicação, o professor tendia a fazer suas anotações no quadro, relacionadas, por exemplo, 

às avaliações mensais e a explicações sobre trabalhos a serem feitos em casa.  

Outra forma de utilização do quadro consistiu na fixação de folhas de papel ofício com 

anotações feitas a pincel, muito embora tenhamos percebido pouca importância dada à forma 

como foram feitas tais anotações; em alguns casos, com letras miúdas dificultando a leitura.  

Notamos que alguns professores utilizaram o quadro como extensão de sua explicação, 

normalmente através de um registro esquemático. Nesse caso, a anotação assumiu um formato 

semelhante ao brainstorming ou tempestade mental; pois, conforme as idéias iam surgindo, o 

professor ia lançando-as no quadro, sem atentar inicialmente para a sua sistematização. Essa 

técnica às vezes contava com a participação do aluno, que dava sugestões ao professor para 

completar o sentido de alguma palavra ou frase inscrita no quadro. 

A utilização do quadro às vezes podia vir combinada com perguntas orais, momento 

em que o professor, logo após enunciar uma pergunta, fazia o seu registro no quadro. 

Outra forma de uso do quadro ocorreu por meio do registro de uma frase de efeito com 

o intuito de gerar certa discussão com a turma; em princípio, essa frase vinha acompanhada de 

uma pergunta problematizadora. 

Verificamos ainda a prática de apagar o quadro à medida que o professor avançava na 

explicação, sendo comum a ação de dividi-lo, reservando espaços para as anotações. 

Em algumas ocasiões, o professor solicitou aos alunos que respondessem questões de 

exercício no quadro; geralmente questões retiradas de exercícios do livro didático; embora 

nem sempre tenhamos visto o professor realizar a correção das questões anotadas pelos 

alunos. Em certas aulas, notamos que a atividade de responder no quadro dava-se 

paralelamente à realização da correção de exercícios pelo professor, nos fazendo entender que 

seria uma forma de ocupar a turma enquanto ele dava o visto na tarefa. Isso suscitou algumas 

indagações de nossa parte acerca da cópia do exercício feita pelo aluno, pois nos pareceu que 

eles copiavam sem refletir exatamente sobre o que estavam escrevendo, tornando-se uma ação 

mecânica com pouca elaboração pessoal. Outra questão importante diz respeito às falhas no 
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planejamento dessa atividade, já que em algumas aulas observamos que o ato de copiar 

ocupava praticamente todo o tempo da aula, indo até o momento de tocar a campainha. Desta 

forma, pudemos confirmar que a maior parte do tempo direcionado à aula era ocupada com 

uma tarefa mecânica e pouco instigante ao raciocínio do aluno, bem como restringindo as 

possibilidades de realização de atividades mais interessantes no decorrer da aula. 

Outra prática recorrente verificada foi a cópia, pelos alunos, das respostas registradas 

no quadro por seus colegas. Durante essas anotações, verificamos que alguns alunos 

apresentavam notórias dificuldades ortográficas, suscitando a correção da parte do professor.  

A prática de anotar tópicos no quadro foi uma das mais destacadas em relação à 

utilização desse recurso pelo professor; eles faziam isso principalmente: escrevendo o tema da 

aula; registrando roteiro prévio de assunto a ser abordado; anotando um roteiro de orientações 

de estudo dirigido; registrando exemplos de assuntos tratados na aula; registrando frases 

problematizadoras no meio do quadro; esquematizando assuntos trabalhados e registrando 

assuntos de prova. Verificamos também, em várias situações, que parte desses tópicos, 

anotados no quadro, era pouco sistemático, redundando em desorganização.  

Outro hábito do professor consistia na divisão do quadro em partes, onde seriam feitas 

as anotações, seja no início ou no decorrer da aula, sendo poucas as ocasiões em que as 

anotações não eram acompanhadas dessa segmentação do quadro. 

Constatamos em todas as escolas que há um padrão de construção de salas, geralmente 

amplas e em bom estado de conservação. O quadro, revestido de acrílico, possibilita o uso de 

pincéis, pelos professores, durante as anotações; as cores utilizadas são, em geral, azuis e 

pretas; apenas um dos professores tinha o hábito de usar pincel vermelho, o que dificultava a 

visualização dos alunos localizados na parte detrás da sala. 

Enfim, com relação ao comportamento do professor, houve um caso que nos chamou 

bem mais a atenção, durante as aulas expositivas, em razão de seu formalismo didático, 

expresso com certa rigidez no desenvolvimento dos trabalhos. Tal fato também ocorreu de 

forma mais clara nas aulas de dois professores, o que resultou em monotonia e falta de 

concatenação, tendo em vista a pouca articulação entre as partes.  

9.1.2 A técnica da pergunta 

A técnica mais utilizada pelos professores durante as aulas de Exposição Oral foi a 

realização de perguntas à turma. A realização das perguntas ocorria à medida que transcorria a 

aula. Algumas delas apenas com o intuito de checar junto aos alunos se estavam entendendo o 
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que estava sendo explicado. A Professora B, segundo constatamos, em uma de suas aulas, 

assim se expressava: – “alguma dúvida aí turma?”. Na verdade, observamos que, em certas 

situações de desenvolvimento da aula, a pergunta funcionava como uma extensão do que 

estava sendo explicado. O exemplo a seguir, retirado das observações da Professora B, é 

bastante ilustrativo a esse respeito: – “Vocês lembram da Revolução Francesa? Primeiro 

Estado, Segundo Estado, Terceiro Estado. Vocês lembram do Primeiro Mundo, do Segundo 

Mundo, do Terceiro Mundo?”. 

As perguntas visavam respostas – individual ou coletiva – pelos alunos. Como 

observamos em uma das aulas da Professora A: – O que fez o Socialismo? Acabou?”. 

Percebemos que, logo depois da pergunta, a professora prosseguia com a explicação do 

assunto da aula. Situações como essas ocorreram com bastante freqüência ao longo da 

exposição dos professores. Observamos ainda que as perguntas feitas à turma refletiam um 

hábito de o professor atrair a atenção para sua aula. E, em alguns casos, estavam diretamente 

acompanhadas de movimentação pela sala e gesticulação intensa, compondo um conjunto 

voltado para envolver o aluno em relação ao que era perguntado.  

No que se refere ao estudo de textos complementares, os professores procuraram fazer 

uso de perguntas, com os questionamentos escritos no quadro e reportando-se ao texto. Tal 

atividade ocupou todo o tempo da aula, com o professor fazendo perguntas como forma de 

explorar o conteúdo do texto. 

Outro procedimento bastante comum em sala de aula foi a argumentação do professor 

em torno de uma resposta dada pelo aluno; melhor dizendo, ele solicitava a resposta ao aluno, 

em seguida, avaliava-a e discutia com a turma. Uma variação disso consistia em o professor 

pedir aos alunos que anotassem suas respostas no quadro; às vezes continham algum esquema 

gráfico, previamente ensinado, conforme observamos em uma questão em que o aluno teria 

que esboçar no quadro um gráfico em linha; e, diante de sua dificuldade para fazer o 

procedimento, a professora ocupou alguns minutos ensinando-lhe a maneira correta de 

proceder. 

Às vezes as perguntas não ficavam muito claras, denotando certo improviso, por serem 

criadas no decurso da ação, demonstrando, portanto, que não foram preparadas previamente. 

Em razão disso, às vezes as perguntas eram “soltas”, abertas, faltando-lhes a devida 

contextualização. Isso fica claro quando o Professor C assim se expressa: “se alguém quiser 

comparar o primeiro ponto [...]”. Ao utilizar esse expediente – indagação aleatória – pouco 

didático, os alunos quase sempre respondiam brincando, sem dar muita atenção. Em outros 

casos, o problema era de concatenação; o professor fazia a pergunta e o aluno não respondia; 
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assim ele desistia da indagação, agindo de forma terminante. Vejamos estes dois exemplos: o 

primeiro do Professor C, e o segundo da Professora D: “Alguém por acaso sabe o que é 

propriedade rural? [...] Bem, sétima série, valeu”. “E aí, quem quer explicar?”. Enquanto isso, 

os alunos não respondiam. 

Por outro lado, notamos que algumas perguntas foram feitas com objetividade, 

solicitando a resposta ao aluno geralmente com exemplos. Nesses casos, percebemos que o 

envolvimento da turma era bem maior. Como podemos perceber no exemplo, a seguir, 

retirado das anotações das aulas da Professora A: 

A Professora A, explorando o conteúdo sobre Globalização, questiona: 

Professora: A globalização aumenta as diferenças entre ricos e pobres? 

Aluno: Os países pobres não acompanham a tecnologia dos países ricos.  

A Professora reitera: 

Professora: A globalização acentua as desigualdades econômicas entre os países? 

Aluno: A abertura do mercado (condição básica da globalização) fez com que os 
produtos dos países pobres não pudessem concorrer com os países estrangeiros. 

Perguntas também foram feitas em situações em que os alunos eram os protagonistas 

das aulas, como na apresentação de trabalhos em grupos. Neste caso, o professor intervinha na 

exposição dos alunos fazendo perguntas. Era uma forma de instigar as respostas dos grupos. 

Outra forma de inserir perguntas na exposição consistia em interpretar figuras do livro 

didático, como os gráficos, ou então sugerir aos alunos que imaginassem situações que 

ilustrassem o assunto abordado, como na descrição a seguir, retirada das anotações das aulas 

da Professora A: 

A Professora A faz um comentário, com base no conteúdo do livro (p.63), sobre o 
processo de globalização: 

Professora: No processo de globalização nem todas as pessoas se beneficiam. Qual 
seria uma figura que você colocaria no quadro para ilustrar globalização e exclusão? 

Aluno: De um lado, o mendigo; e, de outro, um rico; um trabalhador no campo; e 
outro na agricultura mecanizada. 

Neste caso, um exemplo interessante, mas que poderia ter sido mais instigante, caso a 

professora incitasse mais a criatividade da turma, teria sido sugerir, por exemplo, que os 

alunos levassem figuras para a sala, pondo-as em um cartaz ou em uma transparência. 

O início e o final da aula também foram momentos em que verificamos o uso de 
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perguntas pelo professor. As perguntas feitas no início da aula tinham o intuito claro de 

despertar a atenção da turma para um novo assunto, ou então retomar questões discutidas em 

aulas anteriores. No final da aula, a pergunta estava associada ao seu fechamento, com o 

intuito de inquirir os alunos sobre a compreensão ou não do que foi explicado. 

A leitura de questões do exercício do livro foi outra maneira de apresentar perguntas à 

turma, solicitando sua resposta. 

Destaque-se que uma das formas mais promissoras, com relação às perguntas, foi 

durante as exposições que adquiriam uma feição mais interativa, fato que aumentou a 

participação da turma e a quantidade de respostas ao que era formulado. Nesses casos, as 

perguntas assumiam um papel importante, permeando praticamente toda a aula. 

Dentre as dificuldades verificadas no uso da técnica da pergunta, pudemos observar 

que eram destinadas prioritariamente aos alunos que estavam sentados à frente da sala, quase 

sempre os mesmos, especialmente aos mais comunicativos, enquanto os outros ficavam 

calados, fato evidenciado nas aulas de todos os professores. 

Mesmo tendo se destacado nas aulas de todos os professores, foi na aula do Professor 

C que constatamos o maior número de perguntas. Um uso generalizado, fosse para obter 

confirmações do entendimento da matéria pelo aluno, fosse na apresentação do conteúdo, 

fosse para acompanhar o andamento dos trabalhos, como podemos constatar no exemplo a 

seguir, que contém fragmentos das anotações da aula do supracitado professor: 

Professor: Por que hoje acontece tanto impacto ambiental na natureza? Qual o 
principal objetivo das empresas transnacionais? Conseguem lucro através de quê? Se 
todo o mundo fosse como Teresina? 

Professor: O que você botou? [...]. Qual a diferença de espaço natural para espaço 
geográfico?  

Aluno: Espaço natural é o espaço não transformado pelo homem. 

Professor: Lívio, o que você botou? 

Professor: Por que vocês não estão fazendo essa atividade? [...] Vou responder só 
essa aqui, as outras não vou responder.  

Professor: O espaço geográfico é constante?  

Aluno: Sim [...] não. 

Professor: Ele muda. 

Observamos na aula da Professora D que a pergunta foi um artifício utilizado para 

conferir as respostas dos exercícios dos alunos. O excerto dos registros de campo 

apresentados, a seguir, ilustra o que estamos afirmando: 
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A Professora D vai percorrendo a sala e perguntando: 

Professora: Quem vai fazer a terceira? [...] Você não vai fazer nenhuma? [...] 
Semana que vem não vão ter muito tempo, pois será tempo relâmpago.  

Percebemos que, diante de questões bem formuladas, os alunos procuravam dar 

respostas às perguntas dos professores, sendo isso verificado em diversas circunstâncias: no 

início de exposição de assuntos, durante explicações, em aulas de revisão e em aulas de 

avaliação. Por outro lado, o silêncio e a falta de respostas estavam diretamente relacionados à 

inadequação das perguntas. 

Nem sempre os professores anotavam as respostas dos alunos no quadro, deixando de 

explorá-las e articulá-las simultaneamente ao que estava sendo explicado; fato que 

interpretamos como desfavorável para a assimilação do conteúdo ensinado. Quando isso 

ocorreu, as anotações foram usualmente empregadas na resolução de exercícios do livro ou de 

textos complementares. Na resolução de exercícios, observamos a prática do professor de 

anotar tanto a pergunta como a resposta. Com esse procedimento, a tendência era de os alunos 

copiarem as respostas do professor, embora este advertissem verbalmente para que não 

fizessem a cópia literal, o que era uma contradição. Tal ocorrência foi marcante nas aulas do 

Professor C, quando dizia: – “não precisam fazer igual ao meu, não é? [...] essa questão está 

naquele exercício que passei, é praticamente igual”. 

Além do recurso da oralidade, a outra forma de realizar as perguntas era anotando-as 

no quadro de acrílico, geralmente acompanhadas da solicitação por parte do professor para 

que os alunos respondessem-nas consultando o livro didático. Convém enfatizar que as 

questões para essas consultas eram elaboradas pelo professor ou mais comumente retiradas do 

exercício do livro didático. 

Como já vínhamos adiantando, o livro didático constituiu-se na principal referência 

para a elaboração das perguntas, como nas situações em que os alunos teriam de responder 

algumas questões sobre um texto complementar discutido em sala de aula. 

O próprio exercício do livro servia de fonte às perguntas elaboradas pelo professor, 

que solicitava à turma que as respondesse. A consulta ao livro ou era feita diretamente, com o 

próprio professor, ou o aluno lendo as questões do livro, ou, indiretamente, como no caso em 

que os alunos fizeram anotações em folhas de papel ofício fixadas no quadro com questões 

copiadas do livro.  
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9.1.3 O uso de exemplificações 

O uso de exemplificações pelo professor foi feito geralmente para corroborar a 

explicação de conceitos ou uma determinada linha de argumentação adotada. Ao fornecer as 

exemplificações, o professor baseava-se no livro didático e em situações comuns ao universo 

dos alunos. Logo a seguir, citamos dois casos retirados, respectivamente, das anotações de 

uma aula da Professora B e de uma aula do Professor E: 

Professora B

Pede aos alunos para consultarem a página do livro didático. Dá o exemplo da 
África e dos países que pertencem ao bloco europeu. “Boa parte do continente não 
era politicamente independentemente [...] ainda hoje a Guiana pertence à França”. 
Os alunos vão identificando com a professora que alguns países surgiram no século 
XX.  

Professor E

O professor explica e responde oralmente. Pergunta ao aluno se no Brasil existe 
Zona Franca. O aluno responde que sim. É uma exposição oral de caráter 
exemplificativo. O professor dá o exemplo dos lojistas e dos camelôs, cita o caso 
dos CDs. 

Nos casos de conceitos mais abstratos, houve uma tendência a procurar exemplos 

simples e empíricos, tencionando facilitar o entendimento do assunto pelo aluno. Constatamos 

ainda que a experiência de vida do professor também permeou as exemplificações, fato 

verificado especialmente nas aulas da Professora B.

Ao buscar enriquecer as aulas com exemplos, os professores recorriam ao próprio 

aluno, buscando sua participação durante a aula, mesmo que, em seguida, tivessem que 

corrigir alguma resposta equivocada. Inversamente, ocorreu de o próprio aluno solicitar o 

exemplo ao professor, como forma de tornar mais inteligível a explicação, o que dava um 

caráter mais interativo à aula. 

9.1.4 O uso de mapas murais 

No tocante aos recursos utilizados durante a aula, consideramos que, de forma geral, 

os professores pouco inovaram, priorizando os básicos, tais como: o quadro, os pincéis e 

folhas de papel de variados tamanhos. Por se tratar de aulas de Geografia, consideramos que a 

utilização de mapas poderia ter sido bem maior, já que os mapas consultados foram 

basicamente os do livro e, em alguns casos, os dos Atlas. O uso de mapas murais foi bastante 

restrito, bem como a realização de atividades sistemáticas com esse recurso, mesmo naquelas 

aulas em que seu uso era fundamental. Neste sentido, observe-se o comentário – ilustrativo – 
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feito por nós, durante uma das aulas assistidas: 

Durante a aula, há alusão ao conceito de território e região em relação à divisão 
política, embora tenha falado do território dos turcos e dos palestinos. Poderia ter 
explorado mais a questão da mobilidade das fronteiras. Quando falou da história da 
ocupação da Palestina, poderia ter explorado as mudanças na ocupação do espaço. 
Poderia ter usado mapas murais ou mapas do próprio livro didático. Parece que o 
território tornou-se fixo; somente a ocupação dos povos variando sobre ele. 

A maneira como foram usados os mapas, durante as aulas, pareceu indicar a existência 

de dificuldades no trabalho cartográfico nas escolas, sem se ter aproveitado ainda os avanços 

alcançados pela cartografia escolar na Educação Básica, desde as etapas de alfabetização 

cartográfica até a construção da noção do mapa do adulto, representado em pequena escala. 

Entendemos também que esse é mais um indicativo importante das dificuldades no 

planejamento da aula, tendo em vista que os mapas não foram aproveitados em suas 

possibilidades nem nos momentos mais propícios.  

Embora os professores não utilizassem os mapas na quantidade e diversidade que 

consideramos necessárias, constatamos que as escolas tinham mapas disponíveis, 

principalmente os de divisão política e continental, localizados geralmente na sala dos 

professores ou na Biblioteca. 

9.1.5 Outros enfoques expositivos 

Das aulas observadas, verificamos que a exposição oral às vezes ocorria de forma 

intercalada com outros métodos, notadamente trabalhos em grupo e o estudo dirigido. A 

exposição oral aí ocupava principalmente a parte inicial, quando o professor dava 

esclarecimentos sobre como realizar o trabalho; e, na parte final, quando comentavam sobre 

como foi o desenrolar das atividades, e se os objetivos foram ou não alcançados. 

Percebemos variações da exposição oral conforme o momento do curso. Algumas 

aulas apresentaram assuntos novos; outras de consolidação da matéria e outras de revisão. 

Nestas últimas, destacavam-se as repetições de explicações e a resolução de exercícios.  

Quanto aos textos trabalhados pelo professor durante as aulas, notamos que, para 

auxiliar a abordagem do livro, alguns deles procuraram utilizar textos complementares. Ao 

aproveitar esse material em atividades de leitura e discussão conjunta, propunham à turma 

questões corriqueiramente anotadas no quadro. 

Alguns aspectos interessantes na abordagem dos conteúdos dizem respeito a 

determinadas opções que refletiam as peculiaridades de cada professor. Nas aulas do 
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Professor E, a exposição da matéria era marcada por um enfoque histórico e econômico, 

advindo, segundo o próprio professor, da influência de sua formação, já que chegou a cursar 

Economia na Universidade, sem, contudo, chegar a terminar o curso. Isso ocorreu de forma 

mais enfática com alguns conteúdos, como, por exemplo, no estudo da África, em que o 

mencionado professor realçou os efeitos da colonização nos países do continente, explicando 

aos alunos que a pobreza do continente africano está relacionada com acontecimentos 

ocorridos em seu passado. “A África não era desabitada, com a ocupação do colonizador 

muita coisa mudou, a África foi dividida, foram estabelecidas novas estruturas, novas línguas, 

tendo conseqüências até hoje.” 

Nas aulas da Professora B, sobressaía-se a dimensão artística, com da citação de 

poemas, de sua própria autoria, representações de papel, contando histórias, constituindo 

artifícios pitorescos para instigar o envolvimento da turma. Segundo a professora, esse era o 

recurso para fugir do tradicional, do modelo de professor que chega à sala de aula, passa o 

exercício, senta-se e pronto. Foi uma forma encontrada de reconhecer o valor dos alunos, sua 

criatividade, de valorizar os alunos que têm outras expectativas, que gostam de falar, de se 

apresentar. Para ela, o agir tradicional só admite um tipo de gente que é obrigada a adequar-se 

a esse padrão. 

9.2 CONSULTA AO LIVRO DIDÁTICO 

O livro didático foi o recurso mais utilizado durante as aulas, destacando-se como o 

procedimento mais ensinado pelos professores; deste modo, foram categorizadas várias 

atividades relacionadas a esse recurso, especialmente a leitura, a resolução de exercícios e 

acompanhamento da aula. 

9.2.1 Em leituras 

A atividade que mais se destacou em relação à consulta do livro didático foi a leitura. 

Nessa atividade, professores e alunos procuravam ler juntos de forma seqüencial. O texto do 

livro ia sendo lido passo a passo, por diferentes alunos. Habitualmente, aqueles alunos que 

não estavam com o livro formavam par com um colega, de modo a poder acompanhar a 

leitura. Normalmente, a leitura se iniciava com a professora abrindo o livro em uma 

determinada página e indicando-a aos alunos, que, em seguida, procediam à leitura. 

A participação do aluno na leitura ocorria após a solicitação do professor, sendo 

comum os alunos estarem com o livro posto sobre a carteira, e vários participavam da 
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atividade. Nesse sentido, o livro tornava-se uma ferramenta básica do professor, um apoio 

para a sua explicação. Em sua fala, era marcante a presença do texto do livro, ocupando todo 

o tempo da aula.  

Às vezes, a leitura assumia um caráter de consulta, quando o professor procurava 

destacar algum aspecto do conteúdo abordado, como, por exemplo, ao ler uma definição, 

corroborando algo que afirmava. Desse modo, a leitura ia acontecendo à medida que a aula ia 

se desenvolvendo. 

Outras variações observadas aconteciam quando a leitura feita pelo aluno servia de 

mote para posterior explicação do assunto pelo professor ou quando o professor procurava 

realizar perguntas concomitantemente à leitura feita pelo aluno, geralmente perguntas do 

exercício situado no final de um capítulo. “O que você encontrou como sendo maquiladora?”; 

“Qual a vantagem de os Estados Unidos instalarem maquiladora no México?”.  

Por se tratar de uma prática bastante usual, verificamos que os alunos procuravam 

participar da atividade de leitura; vários deles manifestavam-se com o intuito de realizá-la. 

Enquanto o aluno lia, o professor com o livro em mãos ia acompanhando a leitura. 

Nessas leituras, percebemos que uma das estratégias básicas era o método 

comparativo, em que elementos associados ao assunto em tela eram comparados com 

elementos vivenciais dos alunos. 

Durante as aulas voltadas para a leitura do livro, nem sempre a atenção da turma era 

satisfatória, devido à dispersão de alunos que conversavam entre si e de outros que ficavam de 

cabeça baixa como se estivessem dormindo. 

Em certas situações, percebemos que a professora utilizava a leitura como uma 

estratégia para conter a dispersão da turma, sobretudo quando precisava ausentar-se 

momentaneamente da sala; então pedia que abrissem uma determinada página do livro e 

ficassem lendo até a sua volta. Às vezes, o livro didático servia de apoio às saídas do 

professor de sala de aula “enquanto vou à sala dos professores, abram o livro na página 78 

[...]; fiquem lendo [...]”.  

Notamos certa preocupação do professor em interferir no modo como o aluno lia o 

livro, especialmente quando ele se deslocava para a frente da sala; por isso pedia que lesse 

mais alto e mais compassado para que o restante da turma pudesse ouvir. 

Em algumas situações, diante da inibição do aluno, resultando em leitura pouco 

audível, o professor interferia, seja solicitando que lesse mais alto, seja ele mesmo assumindo 

a tarefa, parecendo fazer isso como forma de inibir a dispersão.  

O recurso à leitura do livro pôde ser visto mesmo em aulas em que os alunos deveriam 
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apresentar um trabalho em grupo; como o livro consistia na referência principal, diante de 

manifestação de insegurança por parte do apresentador, o livro era imediatamente consultado 

por ele. Além disso, tivemos a oportunidade de constatar consultas freqüentes nas etapas 

anteriores à preparação de trabalhos em grupo, feita em sala de aula, em que o aluno fazia a 

pesquisa no livro. 

Pareceu-nos, em algumas situações, que a atividade de leitura tendia a acontecer sem 

uma preparação antecipada, sendo fruto mais das contingências da aula, como nos casos em 

que o professor aparentava certo cansaço. Por isso solicitava ao aluno a realização da leitura, 

acompanhando, indicando os leitores e procurando explicar o que ia sendo lido.  

9.2.2 Na resolução de exercícios 

Além da leitura, o livro didático também foi bastante utilizado na resolução de 

exercícios feitos na aula, como tarefa de casa e na apresentação de trabalhos. Constatamos, 

assim, um forte arraigamento do professor e do aluno a esse recurso, que se traduziu em 

repetidas consultas. Em tais consultas, os alunos liam e buscavam localizar as partes 

relacionadas a perguntas escritas e orais feitas pelo professor.   

O livro, neste caso, oferecia a base conceitual necessária às respostas, como, por 

exemplo, em uma atividade na qual a professora pedia aos alunos que terminassem o 

exercício do livro didático em casa, fazendo uma síntese do texto, considerando algumas 

palavras ou expressões, tais como: berço da sociedade moderna, primazia, revolução 

industrial e concorrência. O objetivo da atividade era formar frases entre palavras anotadas e a 

expressão Europa Ocidental. Isso não ocorria de forma homóloga em todas as escolas. Na 

Escola Técnica Nossa Senhora da Paz, onde os alunos tinham um turno ocupado com um 

curso técnico, uma parte considerável das atividades era feita ali; assim sendo, os professores 

evitavam passar tarefas longas para serem feitas em casa devido ao escasso tempo dos alunos; 

alguns dos exercícios feitos em horário escolar eram, inclusive, considerados como um tipo de 

avaliação formal. 

Em relação à apresentação do assunto, verificamos, em determinadas situações, a 

elaboração de esquemas em folhas de papel ofício com o conteúdo de exercício retirado do 

livro, ou seja, cópias sem elaboração pessoal. 

O uso do livro variou qualitativa e quantitativamente. Alguns professores o 

exploraram bem mais, aproveitando as sugestões de atividades contidas no encarte e 

explorando as figuras e tabelas. Nas aulas do Professor E, o livro didático não foi a única 
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fonte para a preparação das aulas. Percebemos que ele procurava buscar elementos em outras 

fontes, o que denota um esforço de sua parte em diminuir a dependência do livro adotado. 

Havia da parte do professor certa preocupação com a transcrição das respostas do livro 

pelos alunos, mas isso não surtia o efeito desejado. Consideramos que isso se devia ao simples 

fato de a advertência do professor já não surtir o referido efeito sobre uma prática que havia se 

tornado habitual, faltando ações efetivas a fim de evitar o problema. 

Outro fato que nos chamou a atenção refere-se a alguns alunos que não sabiam sequer 

a página do livro a ser consultada, para fazer o exercício; indicando, assim, a falta de 

acompanhamento da programação da disciplina e a desorganização nos estudos. Essa mesma 

justificativa vale para os casos em que o professor, durante a correção, constatava que os 

alunos não haviam feito todo o exercício. 

Por sua vez, nos exercícios feitos em classe, um dos procedimentos de ensino comum 

ao professor, ocupando todo o tempo da aula, era solicitar aos alunos que respondessem 

algumas questões do livro, enquanto ele os acompanhava, sentado em sua carteira. “Vou dar 

um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco comentaremos”. As orientações do 

professor sobre a resolução do exercício pelo aluno eram orais e escritas; neste caso, o 

professor registrava no quadro os principais passos da atividade a ser realizada. 

Diante de dificuldades apresentadas pelos alunos, algumas vezes vimos o professor 

procurar contribuir na resolução do exercício, acrescentando idéias às respostas do aluno ou 

respondendo diretamente. Fazia isso através de anotações no quadro e ditando oralmente. 

9.2.3 No acompanhamento da leitura 

De maneira geral, os alunos tinham acesso ao livro didático, com exceção da turma de 

uma escola que não os tinha recebido em quantidade suficiente, obrigando os alunos, nos 

intervalos de uma aula para outra, a pedirem emprestado o livro de Geografia da turma 

vizinha. Isso ocorria por falhas no sistema de distribuição, controlado pela Secretaria 

Municipal de Educação, que levava em consideração na contagem dos alunos as matrículas do 

ano anterior. Como os livros eram comprados pelo regime de encomenda, terminavam não 

atendendo rigorosamente às demandas de todas as escolas. 

Por ser o livro didático a principal fonte de consulta, observamos ainda que os alunos 

habituaram-se a acompanhar a aula com o livro em mãos, tanto os que nitidamente estavam 

atentos à aula, fazendo leitura e exercícios, como os que mostravam um comportamento mais 

disperso.  
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Desse modo, o conteúdo do livro tornou-se a referência mais relevante para a 

abordagem teórico-conceitual dos professores, sendo possível estabelecermos uma relação 

entre a programação da matéria e a do livro didático. Assinale-se que isso tinha implicações 

diretas nos conceitos estudados, que seguiam o ponto de vista adotado no livro. Sob este 

aspecto, no estudo dos conceitos, o livro tornava-se uma ferramenta indispensável. O 

fragmento, a seguir, retirado dos registros de observação, exemplifica o que estamos 

afirmando: 

Tema da aula: Nova Ordem Mundial. O professor pede aos alunos que abram o livro 
na página 54, que trata do mundo bipolar. Sugere que eles façam a leitura do livro. 
Uma aluna começa a ler “hoje está havendo uma transição na antiga União 
Soviética”. A professora comenta. Outro aluno lê, a professora novamente comenta. 
Outro lê: “Os Estados Unidos não são a única potência econômica mundial [...] o 
Japão ficou arrasado depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e o Japão 
foram derrotados [...] Esses países se reergueram depois da Segunda Guerra 
Mundial” (Aula da Professora A). 

Conforme podemos ver, enquanto exploravam juntos os conceitos, professores e 

alunos tomam o livro didático como base para a realização da atividade. 

O acompanhamento da leitura pelo professor ocorria principalmente de dois modos: 

em um deles, ele ficava encostado no quadro com uma mão no bolso e a outra estendida, 

conferindo o que era lido pelo aluno, movimentando-se lentamente à frente da sala. Em outro 

momento, o professor apenas ficava em pé, em frente ao quadro, sem movimentar-se muito, 

atento à leitura do aluno. 

9.3 MÉTODO DE TRABALHO EM GRUPO 

Outra variação metodológica verificada na prática pedagógica dos professores foi o 

método de trabalho em grupo. Essa atividade era feita tanto em sala de aula como fora dela. 

Em sala, a realização de atividade em dupla foi bastante explorada pelo professor, feita com o 

intuito de estimular a participação dos alunos na tarefa, sendo também uma alternativa nos 

casos em que alguns alunos não estavam com livro. Constatamos que, em algumas aulas, a 

formação de duplas de estudo pelos alunos acontecia naturalmente, sem que tenha havido uma 

atitude deliberada do professor para que isso ocorresse. Depois de realizada a atividade, era 

comum que as duplas formassem filas, levando o trabalho para o visto do professor. Embora 

tenhamos observado o professor movimentando-se pela sala e consultando os grupos durante 

o trabalho, notamos também que isso nem sempre foi realizado de modo efetivo. Foi notório, 

às vezes, certo distanciamento em relação aos alunos, deixando-se o término da atividade para 

ser feito em casa. 
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Verificamos que alguns professores optaram mais vezes pela realização de trabalhos 

em grupo, como um componente considerado importante em termos de diversificação 

metodológica, principalmente as professoras A e B. Da parte dos alunos, observamos que já 

existia uma familiaridade em relação a essa rotina; embora a consecução desse tipo de 

metodologia fosse mais difícil do que outras; especialmente devido a problemas de 

cumprimento do que foi combinado com o professor, dando margem ao improviso e a 

dificuldades de cunho comportamental, como o desinteresse em participar, por parte de alguns 

membros dos grupos. 

O trabalho em grupo também foi realizado com maior número de alunos, geralmente 

cinco ou seis, que se reuniam em um círculo, discutindo entre si a atividade proposta pelo 

professor. Na realização do estudo em grupo, notamos que o livro didático constituiu o 

principal recurso, seguido de outros, tais como: revistas, cartolinas, papel madeira, papel A4, 

jornais, pincéis, tesoura, régua, corretivo etc. Tais recursos eram comumente aproveitados na 

realização de colagens. Durante o trabalho, alguns professores alertavam sobre a dependência 

do livro, como nos exemplos a seguir: “vamos deixar um pouco os livros, vamos procurar 

responder sem consultar o livro”; “vamos resumir com as próprias palavras para que fiquem 

as questões mais claras”. 

A principal forma de divulgação dos trabalhos em grupo era através da confecção de 

cartazes em cartolina ou papel madeira, utilizados durante as apresentações em sala; em 

seguida, fixados na parede; ficando ali por vários dias. Esse procedimento tornou-se uma 

prática habitual não apenas nas aulas de Geografia, mas também de outras matérias.  

Na realização das atividades em grupo, notamos o hábito de o aluno copiar o texto do 

livro, sem haver a interpretação pessoal, ou seja, transcrevendo literalmente o conteúdo do 

livro didático. 

 Em um caso, constatamos que a execução do trabalho em grupo foi estendida até a 

Biblioteca da escola. O objetivo era a consulta de jornais e revistas disponíveis na naquele 

setor; eles recortavam as reportagens e imagens relacionadas ao tema em estudo. Embora seja 

questionável a forma como isso era feito, porque se tratava de recortar esses materiais, 

inviabilizando pesquisas posteriores a serem feitas por outros grupos de alunos. 

A realização de atividades em grupos de estudo nem sempre resultava no engajamento 

efetivo dos alunos, tendo em vista, principalmente, a falta de envolvimento de alguns 

membros e a existência de um comportamento dispersivo de alguns deles. 

Uma das questões – mais recorrentes durante as apresentações em sala de aula – foi a 

reclamação do professor acerca de seu andamento; este alegando que a atividade não estava 
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sendo feita segundo o combinado. Queixava-se, entre outras coisas, do uso inadequado dos 

recursos, da inquietude dos alunos, do relato em voz baixa e do improviso de alguns grupos, 

que desistiam da apresentação em cima da hora. Contudo, é preciso salientar que tal questão 

não pode ser tratada com uma atitude exclusiva dos grupos, pois está diretamente relacionada 

ao planejamento das atividades de ensino pelo professor, especialmente no tocante ao aspecto 

atitudinal, questão discutida anteriormente. 

A atividade em grupo que mais nos chamou a atenção foi realizada pela Professora A, 

que tratava da questão ambiental no bairro onde se localiza a escola. Essa atividade foi 

dividida em duas etapas básicas: a primeira consistiu no planejamento em sala de aula; a 

segunda consistiu no desenvolvimento do trabalho no campo. Durante a fase de preparação da 

atividade em sala de aula, foram elaborados os relatos dos coordenadores sobre o andamento 

da atividade em seus respectivos grupos. Os grupos eram formados por oito alunos. A 

apresentação do trabalho realizou-se no Auditório da escola, contando com a participação de 

professores de outras disciplinas, da equipe pedagógica, da diretora e de alunos de outras 

turmas. Cada grupo procurou explorar uma questão importante relativa a problemas 

ambientais do bairro. Por exemplo: o desmatamento, a erosão e o problema do lixo, através da 

aplicação de questionários, realização de entrevistas, registros fotográficos e gravação em 

vídeo. Embora com dificuldades em relação ao planejamento, nas duas etapas supracitadas, a 

atividade foi bastante interessante, conseguindo motivar a maior parte dos alunos com efeitos 

visíveis em sua auto-estima, fato verificável durante e após a apresentação. 

9.4 MÉTODO DE ELABORAÇÃO CONJUNTA 

Classificamos como método de elaboração conjunta as situações em que o professor e 

o aluno participaram conjuntamente no desenvolvimento da aula. Isso ocorreu nas ocasiões 

em que a exposição oral modulava para um plano mais participativo. Esse fato foi melhor 

evidenciado nos diálogos ensejados pelo professor, ao tentar dar à aula um clima de 

desconcentração e de ludicidade. Tais diálogos surgiram principalmente no transcurso de uma 

explicação e durante a resolução de exercícios. Às vezes, a discussão de um texto 

complementar tomava a forma de um debate, em que cada parte expunha o seu entendimento 

do texto. 

A preparação da aula nem sempre teve uma intencionalidade clara em relação à 

interatividade, com o professor fazendo algum tipo de comentário inicial ou alterando 

deliberadamente a disposição dos alunos na sala. Além disso, essa perspectiva metodológica 
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variou significativamente entre os professores, sendo melhor configurada nas aulas das 

professoras A e B, já que tentavam, visivelmente, dar-lhes maior dinamismo, instigando a 

manifestação dos alunos. O Professor C também demonstrou esforços nesse sentido, porém 

sem a mesma desenvoltura e dinamismo. 

Assim, a interação configurava-se em determinadas situações de aula, contando com a 

participação do aluno. Isso ocorria, por exemplo, quando o professor pedia a um aluno que 

respondesse a uma questão do exercício do livro e este prontamente se manifestava 

demonstrando seu entendimento acerca do assunto. E, ainda, quando a explicação era 

enriquecida com exemplos dados por ambos. 

 Desse modo, como já assinalamos, a pergunta foi o meio mais utilizado pelo professor 

para contar com a participação do aluno; ou seja, a pergunta funcionava como o meio para 

suscitar a participação na aula, fossem perguntas criadas pelo professor durante a ação, ou 

perguntas concernentes ao exercício do livro didático. Em algumas ocasiões, o professor 

convidava o aluno para que registrasse suas respostas no quadro, tanto questões de exercício, 

como de estudo dirigido. O registro, a seguir, dá uma idéia clara do que estamos afirmando: 

A professora convida um aluno para responder junto ao quadro. Estão dois alunos 
junto ao quadro, um aluno e uma aluna. O aluno se aproxima daquela que está 
tentando fazer o gráfico, propondo ajudá-la. Diante da dificuldade de outra aluna a 
professora fica ao seu lado orientando como proceder para fazer o gráfico em linha. 
A professora pega o pincel e exemplifica como fazer um gráfico de um país sobre o 
IDH. 

Uma forma de incentivar a participação do aluno era instigando a leitura do livro 

didático. A leitura era feita basicamente de duas maneiras: o aluno lendo na própria carteira e 

na frente da turma em voz alta. A realização da leitura oportunizava a discussão, sobretudo, 

porque ocorriam, paulatinamente, interrupções do professor, fazendo os esclarecimentos que 

julgava necessários. 

Por outro lado, a participação nem sempre ocorria a contento, visto que em algumas 

aulas a exposição assumia um caráter tipicamente unilateral, com a fala concentrada no 

professor, ficando o aluno em uma condição de passividade, limitando-se a cumprir o que era 

sugerido pelo professor. 

9.5 MÉTODO DE ESTUDO INDEPENDENTE 

Entendemos como método de estudo independente a atividade de estudo do aluno feita 

sem a interferência direta do professor ou de outro colega; trata-se de uma tarefa de 
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elaboração pessoal, em que o aluno procura construir o conhecimento na interação com o 

objeto de estudo. 

O estudo independente do aluno foi verificado principalmente durante a resolução de 

exercícios do livro e com menor freqüência na realização de estudo dirigido. Assim, pudemos 

supor que, respondendo sozinho essas atividades, o aluno estaria de alguma forma 

assimilando e estruturando o conhecimento, embora nos pareça que isso não tenha ocorrido de 

forma significativa. Ressalte-se que foram escassas as situações em que verificamos um 

planejamento direcionado pelo professor para explorar procedimentos associados à elaboração 

pessoal, mesmo considerando a freqüência elevada de resolução de exercícios durante as 

aulas. 

Por fim, foi solicitado pelo professor que a turma tentasse responder o exercício em 

sala de aula. O seu papel consistiu principalmente em elaborar questões, supervisionar a 

realização do exercício e tirar dúvidas, indo até a carteira dos alunos. Foram poucos os casos 

em que presenciamos o professor sugerir aos alunos que procurassem responder o exercício 

com as próprias palavras, evitando a mera cópia do conteúdo do livro. Ressalte-se, portanto, 

que na maior parte das aulas não constatamos a ênfase no ensino dos procedimentos mais 

adequados para realizar os exercícios, passando a existir um distanciamento entre o que o 

professor propunha e o modo como os alunos executavam efetivamente o que lhes era 

solicitado. Distância essa que provavelmente fosse diminuída através de um trabalho 

sistemático, orientado no sentido da construção partilhada do conhecimento entre o professor 

e o aluno. 
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6 CONCLUSÃO 

O ato de pesquisar sempre constitui um recorte da realidade, uma forma olhar os 

fenômenos que nos cercam. Das inúmeras possibilidades que surgiram no decorrer do 

processo de delineamento do objeto de investigação, o exercício da reflexão nos conduziu ao 

formato atual. Por isso, a contemplação do trabalho nos remete, de imediato, para o caminho 

trilhado ao longo da pesquisa, seus avanços e recuos, os acréscimos, as seleções necessárias.  

Este trabalho traz em si tudo isso; revela o caminho (eivado de intuições) percorrido, 

as escolhas feitas, ao investigar a região no ensino de Geografia, nas séries finais do Ensino 

Fundamental em escolas de Teresina. 

Não obstante às diversas correções de rumos inerentes ao processo de pesquisa, 

cremos que esta tese nos fornece pistas importantes e elementos necessários, para que 

possamos compreender melhor como o professor de Geografia trabalha com o conceito de

região. Entendemos haver conseguido transitar pelo campo de pesquisa pretendido com a 

formulação dos objetivos do trabalho. Fomos às escolas, observamos a prática pedagógica do 

professor; realizamos entrevistas com este e também com pedagogas e alunos, que nos deram 

um material valioso, analisado durante o período estabelecido, para a obtenção de um 

resultado satisfatório.  

No percurso da pesquisa, utilizamos a contribuição teórica do estruturalismo genético 

de Bourdieu, evidenciando alguns componentes de sua teoria da ação social. A opção por esse 

autor se deve ao fato de ele ter construído um aparato teórico-conceitual consistente para a 

análise dos diversos campos do espaço social, expresso em conceitos relacionáveis, bastante 

influentes nas pesquisas em educação. Desses conceitos, enfatizou-se o habitus, por 

considerá-lo fundamental para entender os processos relacionados à ação do professor na 

escola. Nesse sentido, procuramos esclarecer o significado de habitus e de suas respectivas 

dimensões, com o intuito de demonstrar sua fertilidade no estudo dos conteúdos curriculares 

de Geografia no Ensino Fundamental, mais especificamente no tocante à abordagem do 

conceito de região. Esse conceito e outros correlatos estiveram presentes de forma direta ou 

de forma subjacente ao longo do trabalho, principalmente na parte em que propusemos 

discutir as concepções de região vigentes nas diferentes tendências do pensamento geográfico, 

e no capítulo em que buscamos traçar um perfil dos professores. No primeiro caso, o corpus

teórico de Bourdieu revelou sua validade para o entendimento das lutas concorrenciais entre 

os geógrafos, na instituição das visões dominantes de Geografia em determinados períodos 
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históricos. Na oportunidade, foram comentados aspectos principais de importantes tendências 

do pensamento geográfico, incluindo as vertentes tradicional, quantitativa, fenomenológica e 

crítica. No segundo caso, utilizamos o aparato conceitual de Bourdieu para explicar os 

processos formativos dos professores, em sua experiência escolar e universitária, fato que, 

segundo eles, repercute até o presente. Evidenciamos também que, em matéria de gosto, os 

professores afastaram-se das escolhas estéticas da cultura legitima, aproximando-se bem mais 

de um gosto popular, a julgar por suas respostas relativas às opções culturais (televisão, 

cinema, teatro etc.). 

Outra contribuição, que consideramos profícua, foi o estudo dos saberes docentes na 

linha argumentativa proposta por Tardif (2002), Tardif e Lessard (2005), Therrien (1994, 

2000). O estudo desses autores serviu de inspiração para o delineamento dos saberes docentes, 

sua caracterização e discussão em algumas partes do trabalho, notadamente nos capítulos 

referentes ao saber-fazer e ao saber-ser de professores e alunos. 

Da análise do material coletado, obtivemos informações interessantes sobre o 

cotidiano do professor em sala de aula, vimos como a aula expositiva e o livro didático ainda 

comandam o processo de ensino-aprendizagem dessa matéria, e como o professor tenta tirar o 

máximo desse recurso em suas aulas, mesmo que isso seja feito sem uma sistematicidade mais 

apropriada, valendo-se da mobilização de saberes práticos, nos quais prevalece a experiência 

adquirida. Tais saberes não refletem apenas o que é gestado na academia, posto que há toda 

uma série de mediações que proporciona um caráter peculiar, agregando conhecimentos 

vários, compartilhados com os colegas de profissão. Por sua vez, na construção desses 

saberes, o livro didático tornou-se protagonista, passando a ser não só o principal recurso das 

aulas, mas um elemento estruturante do processo de ensino-aprendizagem, posto que diversas 

atividades foram desenvolvidas tendo-o como apoio, principalmente a leitura e a solução de 

exercícios. O livro didático é, assim, aproveitado principalmente no transcurso de aulas 

expositivas, combinado com outras técnicas de ensino, como a utilização de perguntas. 

Destaque-se que, no livro didático, pudemos verificar o quanto a descrição e o 

historicismo impregnam a abordagem sobre região, concorrendo com noções atualizadas do 

conceito. Seria importante que os autores atentassem para isso, conscientizando-se da 

necessidade de esclarecer melhor os conceitos trabalhados e disponibilizados para os 

professores, e que tal se fizesse tanto no interior dos livros, quanto nos encartes das coleções.  

Ainda com relação ao livro didático, verificamos que o conceito de região não foi 

focalizado diretamente em sua complexidade, seja no interior dos capítulos, seja no encarte 

preparado para o professor. Assim, outras visões de região aparecem de maneira dispersa no 
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âmbito dos livros, carecendo de sistematicidade; daí porque tivemos a iniciativa de recompor 

em um capítulo da tese outras concepções de região presentes nos livros didáticos adotados. 

Diante do que analisamos, a abordagem do professor e a do livro didático deram maior ênfase 

à regionalização do que propriamente à região. Houve inclusive certa confusão nesse sentido, 

como se o simples fato de dividir uma área para estudo fosse suficiente para delimitar o 

conceito de região. 

Em se tratando do conteúdo regional, notamos que as respostas dos professores 

encontravam-se bastante ligadas a concepções tradicionais, com destaque para os recortes 

baseados em critérios naturais e político-administrativos, e o entendimento da região como 

área com atributos comuns. Elementos associados a outras visões aparecem no discurso dos 

professores, mas de forma fragmentada, pouco articulada, demonstrando a falta do 

discernimento necessário para situar historicamente diversos pontos de vista sobre a região.  

As análises nos mostraram também a necessidade de o professor tratar os temas 

conceituais de forma relacional, pois a região, como um conceito espacial, está 

intrinsecamente relacionada a outros, tais como os de lugar, território e paisagem, que se 

manifestam em diferentes escalas de análise. As demarcações e distinções entre esses 

conceitos são fundamentais para a formação de um raciocínio espacial com os alunos; do 

contrário, a abordagem tende a encaminhar-se para um formato estanque e pouco 

esclarecedor. Em razão disso, entendemos ser fundamental que o professor procure criar 

condições para o aprofundamento nessas temáticas, sendo necessário libertar-se da excessiva 

dependência do livro didático. É preciso que ele valorize mais as abordagens atuais sobre a 

região que contextualizam o estudo regional a processos globalizantes, que não se esgotam no 

espaço imediato do aluno. E, além disso, ter em mente o que a Geografia estuda, qual o seu 

objeto, evitando cair nas armadilhas de abordagens dispersas e fragmentadas. Por isso, no 

capítulo 7 do trabalho, decidimos propor um quadro explicativo, com elementos teóricos 

sobre a região, dialogando com a abordagem do professor e do livro didático. Nele (Quadro 

3), encontramos cinco noções de região, desde o ponto de vista de autores ligados à Geografia 

Moderna até autores contemporâneos que têm ressignificado esse conceito. 

Desses autores contemporâneos, destacamos, no âmbito do trabalho, a importante 

contribuição de Haesbaert (1999; 2002; 2004), Santos (1985; 1988; 2001), Lencioni (2003), 

Lobato (1987; 2001), Massey (2000) e Silva (1999; 2003). Na visão desses autores, a região 

passa a ser vista com outro sentido em relação aos recortes clássicos, seja sob a ótica do 

desenvolvimento desigual e combinado, em que a região é inserida na Divisão Territorial do 

Trabalho, sendo gestada pela acumulação diferenciada do capital, como querem algumas 
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abordagens na linha marxista; seja desconstruindo a visão absoluta do espaço e inserindo na 

análise regional a lógica reticular e a questão da fluidez espacial, enfraquecendo a noção 

clássica de contigüidade espacial; seja, ainda, ressaltando a questão da diferença, da 

singularização, marcada pelos movimentos de resistência regional, voltados para a 

legitimação identitária, contrários às relações homogeneizantes do capitalismo. 

Vislumbramos com isso esclarecer aos professores que diversas noções de região 

podem estar presentes no livro didático mesmo que de forma indireta e que podem ser 

identificadas e avaliadas criticamente. O avanço nessa direção lhes coloca um desafio de 

revisão de pressupostos, de atualização, que possa descortinar conceitos e relações pouco 

claros em sua prática cotidiana, possibilitando-lhes maior discernimento sobre o que é mais 

importante ensinar em Geografia.  

Em se tratando dos conteúdos procedimentais, ressalte-se o predomínio do uso de 

recursos convencionais, durante as aulas (livro didático, caderno, caneta etc.), sendo muitas 

vezes utilizados de forma inadequada pelos alunos, sem que tenha havido as devidas 

correções pelo professor. Em várias situações, o livro didático foi a principal ferramenta de 

estudo pelo aluno, sendo aproveitado em leituras, em exercícios, verificação de mapas etc. As 

correções foram mais visíveis nas atividades em grupo e no ensino de algumas noções de 

estatística, como, por exemplo, a construção de gráficos e tabelas; mas isso ocorreu de forma 

variável entre os professores. 

No que concerne aos estudos cartográficos, observamos que, de modo geral, foram 

restritos. As principais tarefas propostas pelos professores relacionavam-se aos procedimentos 

de localização, principalmente nos mapas dos livros didáticos. Pudemos também detectar 

carência no ensino de outros procedimentos vinculados à leitura dos mapas, mesmo os mapas 

dos livros, como uma tarefa à parte, como, por exemplo, um estudo dirigido, em que os alunos 

pudessem analisar aspectos internos e externos das representações. 

No tocante às atitudes dos professores, destacamos sua preocupação em acompanhar 

as atividades dos alunos, geralmente, fazendo cobranças sobre o andamento das atividades. 

Isso se manifestando por meio de advertências à turma ou em interferências diretas, mudando 

os alunos de lugar ou retirando-os da classe. Alguns professores mostraram-se mais tolerantes 

do que outros, desenvolvendo estratégias próprias para lidar com as situações mais difíceis. 

São exemplos dessas estratégias: evitar a reclamação direta ao aluno, fazer a chamada em voz 

baixa e refletir conjuntamente sobre os comportamentos tidos como inadequados. A atitude 

participativa do aluno foi mais solicitada nas atividades em grupo, momento em que o 
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professor lhes prestava auxílio e fazia chamadas à ordem àqueles pouco envolvidos nas 

atividades propostas. 

Quanto à atitude dos alunos, constatamos maior destaque para duas categorias 

contrastantes: a “dispersão na aula” e o “envolvimento do aluno”. Por sua própria natureza, a 

dispersão dos alunos tornava-se mais freqüente nos trabalhos em grupo, fato que às vezes 

chegava a comprometer a organização das atividades. Nas aulas expositivas, percebemos que 

a conversa excessiva concorria com as atividades propostas pelo professor, sobretudo quando 

se tratavam de aulas pouco atrativas. Isso se acirrando mais ainda nos casos em que o aluno 

apresentava material incompleto ou deixava para responder exercícios de casa em classe. Por 

outro lado, destacamos que o envolvimento do aluno era maior, especialmente quando o 

professor propunha variar a metodologia e tratava de temas estimulantes, por seu caráter 

polêmico, atual e dramático. 

Em relação a esses outros conteúdos, notamos que estavam presentes no cotidiano da 

sala de aula, e faziam parte do conjunto de práticas que o professor dispunha; porém com um 

caráter tácito e assistemático, sendo pouco descritos formalmente nos planos de ensino. Com 

base na análise realizada, o ensino de procedimentos e atitudes fazia parte do rol de 

conhecimentos aprimorados na vivência do professor, que aprendeu, com sua vivência e 

experiência, a desenvolver estratégias, algumas vezes eficazes, de lidar com os problemas que 

enfrenta nas situações escolares. Estratégias também advindas de relações intersubjetivas, 

construídas dentro e fora da sala de aula, enraizadas na prática como habitus de saber-fazer e 

saber-ser. 

Deste modo, sugerimos que esses conteúdos recebam maior atenção por parte do 

professor, tratando-os de forma análoga ao que acontece com os conceitos, pois 

procedimentos e atitudes – de forma direta ou não – integram o seu fazer cotidiano. Não 

defendemos aqui uma rigorosa estruturação desses conteúdos ao ponto de se tornarem 

habilidades ou competências meramente instrumentais, mas organizá-los de modo que se 

tornem inteligíveis para o próprio professor e para o aluno, para que possam ser articuladas à 

vida na escola e fora dela. 

Com o intuito de tratar com sistematicidade esses outros conteúdos escolares, 

acreditamos que o professor poderia, antes, refletir sua prática, procurando entendê-la melhor. 

Desta forma, poderia criar condições para identificar com mais clareza como tem agido ao 

tratar desses conteúdos. Em uma etapa seguinte, tentar registrar e descrever tais práticas, com 

o intuito de sistematizá-las, recorrendo também ao auxílio da literatura de sua área. 
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Provavelmente, possa vir a ser capaz de construir com eficácia uma interpretação sobre como 

dispõe seus saberes cotidianos e sobre a melhor forma de ensiná-los. 

Um dos empecilhos que podemos constatar, nesse sentido, diz respeito às dificuldades 

dos professores em reunirem-se sistematicamente para planejar. Embora haja algumas 

variações de uma escola para outra, pudemos observar que a prática do planejamento ocorria 

de maneira tímida. Segundo relatos dos professores, era habitual reunirem-se no início do ano, 

durante a semana pedagógica, em vez de semanalmente e no bimestre. Embora alguns 

professores tenham argumentado que procuram se colocar de maneira contrária ao caráter 

arbitrário e burocrático do planejamento, definido em determinadas datas do ano, como mais 

uma obrigação a cumprir, entendemos que o planejamento poderia articular melhor as 

práticas, facilitando o trabalho docente, tendo em vista que afasta a emergência de situações, 

nas quais o improviso é a tônica, auxiliando os professores a decidir refletidamente sobre suas 

escolhas. 

Ao analisar o texto dos PCNs para o terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental, 

não identificamos a explicitação do conceito de região, ela é apenas citada, porém sem o 

mínimo balanço teórico sobre o seu significado, apesar de, em diversas passagens do texto do 

documento, as temáticas sugeridas suscitarem a discussão  regional. 

Na programação da SEMEC, por mais que os autores tenham procurado problematizá-

la, segundo um enfoque crítico, percebemos que o texto ainda está permeado por certa 

influência da concepção tradicional de Geografia e de região, fato que se reflete na forma 

estanque como são seqüenciados os conteúdos, conforme tivemos a oportunidade de 

demonstrar no capítulo alusivo a este assunto. 

Quanto aos métodos de ensino empregados, sentimos a falta de maior diversificação 

das aulas expositivas, quase sempre realizadas com o apoio do quadro e através da técnica da 

pergunta. Nessas aulas, pela própria natureza dos assuntos abordados, o professor poderia ter 

se valido de outros recursos, criando variantes para a exposição, usando mais ilustrações e 

demonstrações; situações em que o uso de mapas e retroprojetores seriam bem apropriados. 

Verificamos que alternativas interessantes – como a dramatização dos assuntos – foram 

realizadas pontualmente apenas por um professor. Com bastante freqüência e aliada à 

exposição oral, outra modalidade de ensino que se destacou foi a consulta ao livro didático, 

que poderia também ter sido mais diversificada, já que se tratou do recurso mais utilizado 

pelos professores. Isso poderia ter acontecido aproveitando as próprias sugestões contidas no 

encarte do livro didático ou através de uma preparação prévia e cuidadosa do material por 

parte dos professores, tendo vista as condições concretas vivenciadas. A variação 
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metodológica torna-se importante hoje em dia quando sabemos que os alunos se deparam no 

cotidiano com uma gama de estímulos, seja através do rádio, da televisão, seja da internet, dos 

jornais, que terminam por concorrer com o que é apresentado em sala de aula, acrescendo aos 

alunos uma notável carga de informações.  

Os trabalhos em grupo foram realizados tanto em sala de aula quanto fora dela. Alguns 

professores optaram mais vezes por esse tipo de atividade, sendo prática corrente expor à 

classe os resultados obtidos com a pesquisa feita por cada grupo. Apenas em duas situações 

presenciamos um trabalho em grupo mais extensivo, que culminou com a apresentação do 

trabalho no auditório da escola. Outros métodos de ensino, como a elaboração conjunta e o 

estudo independente tiveram uma freqüência bem menor. O primeiro, ocorria nos momentos 

da aula em que havia maior interatividade entre o professor e o aluno, transitando às vezes 

para o debate com expressa dialogicidade. O segundo ocorria nos momentos de elaboração 

pessoal do aluno, sendo feito especialmente durante a solução de exercícios do livro didático, 

embora tenham sido poucas as vezes em que observamos uma intenção explícita do professor 

em conduzir a aula de acordo com esse método.  

Percebemos também a carência de um estudo sistemático de imagens integradas aos 

conteúdos de ensino, sobretudo porque os livros didáticos são repletos delas. As imagens 

foram vistas assim de forma natural sem uma apreciação crítica do sentido que veiculam, sem 

que os professores atentassem para o fato de que elas podem produzir estereótipos e que são 

partes de um processo seletivo que nem sempre podem corresponder à realidade atual dos 

espaços representados. Nesse sentido, a utilização de imagens requer um trabalho cuidadoso 

do professor, pois o poder simbólico de que estão investidas tanto pode obnubilar como 

desvendar aspectos marcantes de regiões que estão distantes do observador.  

Esperamos que este trabalho possa constituir-se em uma contribuição para as 

pesquisas sobre o ensino de Geografia, revelando aspectos importantes do trabalho docente e 

de saberes cotidianos mobilizados pelo professor em sua prática profissional cotidiana. E que 

também possa servir de contribuição para os professores de Geografia que atuam no Ensino 

Fundamental, fornecendo-lhes elementos para a compreensão do seu fazer ordinário e para 

avaliar alguns dos conteúdos fundantes da Geografia, nesse nível de ensino, freqüentemente 

abordados durante as aulas. Por fim, que este trabalho possa auxiliar o professor a perceber 

outras possibilidades de trabalhar a região, em sala de aula, que não seja a redução aos 

recortes clássicos; alertá-lo sobre as mudanças de abordagem desse conceito ao longo da 

trajetória do pensamento geográfico e sobre outras propostas conceituais existentes, melhor 

relacionadas ao mundo hodierno e que tornam o estudo regional mais complexo e desafiante. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO AUXILIAR PARA A OBSERVAÇÃO 

1 Com relação a sua abordagem, o professor aborda quais conceitos de região? O que 

está presente em seu discurso. As aulas afastam-se da orientação científica atual sobre 

esse conceito? 

2 Como o professor aborda a região? É vista como um dado, como um recorte 

acabado, de forma fragmentária? Ao ensinar a região, o professor a relaciona e a 

distingue de outros conceitos correlatos (espaço, lugar, paisagem, território, escala 

etc.)? 

3 O professor ainda está limitado a um enfoque formalista e enciclopedista, dualizando 

os aspectos físicos e humanos? 

4 Os professores com formação mais recente têm uma visão mais atualizada da 

região? 

5 Quais são os conteúdos procedimentais e atitudinais mais evidenciados nas aulas de 

Geografia observados? 

6 Quais metodologias são predominantes no ensino da região? O professor procura 

envolver os alunos nas atividades de ensino? 

7 As metodologias adotadas incentivam capacidades cognoscitivas dos alunos, como 

análise, generalização, comparação, síntese? 

8 Qual o papel do livro didático na prática de ensino dos professores? 

9 Os professores utilizam recursos audiovisuais, de que forma? Como são utilizados os 

mapas, principalmente no estudo da região. 
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DOS PAIS

Teresina, 28 de novembro de 2005 

Senhores Pais, 

Em razão de minha pesquisa de Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Educação 

Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC), gostaria de pedir-lhes autorização para 

entrevistar seu (sua) filho (a), gravando a conversa em fita cassete. A entrevista ocorrerá nas 

dependências da Escola Técnica Nossa Senhora da Paz. 

O objetivo desta atividade é investigar as concepções dos alunos de Geografia de 7ª e 

8ª séries sobre a escola em que estudam e sobre o ensino da disciplina Geografia. Deste modo, 

Pretendo contribuir para a melhoria do ensino de Geografia nas escolas públicas do 

município, refletindo sobre a prática educativa escolar. 

Ressalto que o uso do material gravado será para fins estritamente acadêmicos, sem 

que sejam mencionados os nomes dos alunos entrevistados. 

Agradeço a colaboração, dispondo-me a quaisquer esclarecimentos acerca da pesquisa. 

Fone residencial: 3223 5179 
Celular: 94323104 

______________________________________ 
Armstrong Miranda Evangelista 

Professor de Prática de Ensino 
(CCE/UFPI) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARA DESTACAR E DEVOLVER  

 Sim, autorizo a entrevista para a pesquisa proposta pelo Professor Armstrong Miranda Evangelista, certo 
de que as informações só serão veiculadas fora do âmbito acadêmico com minha prévia autorização. 
Aluno (a): _________________________________________ série: _________________ Turno: ___________ 
turma: ___________ 
Assinatura do responsável: ____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS AOS PROFESSORES 

Teresina, setembro de 2005 

Caro Professor, 

Estamos desenvolvendo um Projeto de Tese de Doutorado no Curso de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Ceará. Nesse momento, estamos na fase de coleta 

de dados, sendo de fundamental importância o levantamento de informações do trabalho 

cotidiano dos professores envolvidos na pesquisa. Desta forma, gostaríamos de solicitar, mais 

vez, sua valiosa colaboração, fornecendo-nos alguns dados documentais relacionados a sua 

prática pedagógica. 

Grato. 

A seguir apresentamos o roteiro de alguns dados documentais requeridos para a 

pesquisa: 

1 Cópias das cadernetas ou diários de classe das turmas de 7ª e 8ª séries. 

2 Cópia do caderno de um aluno de cada turma (parte referente à disciplina Geografia). Nesse 
caso, sugerimos que o próprio aluno providencie a cópia. As despesas com a reprodução 
fotocopiada do material ficarão por conta do pesquisador. 

3 Cópias das avaliações (provas) realizadas ao longo do ano (todas as modalidades utilizadas). 

4 Cópias de planos de ensino, esboços ou apontamentos de aulas, roteiro de pesquisas 
escolares etc. 

5 Cópias de circulares distribuídas aos professores da escola, avisos, informativos etc. 

6 Cópia do texto de projetos em que participa na escola. 

Obs.: Salientamos que as despesas com a reprodução do material ficarão sob responsabilidade 

do pesquisador. 

O meu nome e endereço para contato: 
Armstrong Miranda Evangelista 
Avenida Odilon Araújo 1245, bloco C, 202, Bairro Piçarra, Teresina-PI. 
Fones: 3223 5179 (residencial); 94323104 (celular).
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROFESSOR 

1  Gostaria que você falasse um pouco de sua origem social e de sua família. 

2 Como foi sua escolarização sua escolarização básica?  

3 O que a motivou a cursar Geografia na Universidade? 

4 Descreva como foi a escolha da profissão de professora de Geografia? Antes de terminar a 
graduação você já tinha alguma experiência com a docência? 

5 Como você avalia a sua formação inicial na graduação em Geografia? Essa formação lhe 
propiciou as condições básicas para o exercício da profissão? 

6 Quais os assuntos que mais gostava na graduação? 

7 Comente resumidamente sobre a experiência com as disciplinas pedagógicas. Quais dessas 
disciplinas você teve mais afinidade? Por quê? 

8 Durante sua formação escolar, teve professores marcantes que direta ou indiretamente 
influenciaram ou influenciam sua prática docente?  

9 Quais foram as principais dificuldades encontradas nos primeiros anos como professora de 
Geografia? Como lidou com essas dificuldades? Teve apoio dos colegas? De que forma? 

10 Descreva as principais diferenças entre a Geografia ensinada na escola e a Geografia 
estudada na Universidade. 

11 Fale como foi sua experiência na Pós-Graduação. 

12 Atualmente, você tem participado de eventos ou congressos em sua área de formação? 
Com que freqüência tem comprado livros científicos acadêmicos? 

13 Quais são suas preferências em relação a outras linguagens e atividades culturais, como 
língua estrangeira, televisão, cinema, literatura, teatro, música, dentre outras. Isso tem 
influenciado de alguma forma em sua prática profissional? 

14 Sobre o planejamento de ensino em Geografia, quando e como foi feito? 

15 Gostaria que falasse brevemente sobre os principais critérios levados em conta na adoção 
do livro didático da 7ª e 8ª séries. 

16 Em relação aos assuntos abordados, este ano, na 7ª e 8ª séries, qual você tem mais 
afinidade? Por quê? 

17 Fale um pouco sobre os assuntos que você considera mais importantes a serem estudados 
na 7ª e 8ª série.  

18 Você poderia dar exemplos sobre como enfocou esses assuntos durante as aulas. 

19 Pelo que observei em algumas aulas e li nos livros didáticos de geografia adotados na 7ª e 
8ª séries, os temas abordados têm relação direta ou indireta com alguns conceitos geográficos, 
como espaço, lugar, região, regionalização e território. Gostaria que você comentasse um 
pouco sobre cada um desses conceitos. 

20 Como não assisti a todas as aulas, você poderia comentar em que momentos esses 
conteúdos foram trabalhados e de que forma? Dê exemplos. 

21 Como são as aulas que mais desenvolve com seus alunos? O que a levou a preferir esse 
tipo de aula? Que recursos didáticos utiliza? 
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22 Descreva outros tipos de aula que realizou com seus alunos. 

23 Usa alguma fonte bibliográfica auxiliar na preparação de suas aulas? Quais? 

24 Quais são as principais formas de uso do livro didático de Geografia durante as aulas? 

25 Em relação às tarefas propostas aos alunos, quais você considera mais importantes que eles 
façam em sala de aula e em casa? Como os orienta a fazer essas tarefas? Esse procedimento 
varia de uma turma ou série para outra? Por quê? 

26 Como é a sistemática de avaliação formal e informal que você tem adotado na 7ª e 8ª 
séries? 

27 Comente sobre as principais normas vigentes na escola, relacionadas ao comportamento 
dos alunos, especialmente no que diz respeito à sala de aula. Essas normas têm tido efeitos 
práticos? 

28 Em relação ao comportamento dos alunos, em suas aulas, o que mais lhe tem mais 
chamado a atenção? Quais as turmas que você mais verifica esses comportamentos? Como 
você e a escola vêm enfrentando essa questão? 

29 No seu modo de ver, quais seriam as principais razões que explicariam esse 
comportamento dos alunos?  
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA - ALUNO 

Escola Nossa Senhora da Paz 

Professor(a):  

Data: ____/___/____     horário: _______ 

ROTEIRO  

1 Gostaria que você falasse um pouco de sua vida: quantos anos tem, qual bairro mora, a 
distância do bairro até a escola, como vai para a escola e quantos irmãos tem.. 

2 Seus pais trabalham em quê? São de Teresina ou de outra cidade? 

3 Descreva como é um dia típico para você durante o período de aula. 

4  Há quanto tempo estuda aqui? O que gosta e não gosta na escola?  

        (Refeitório, biblioteca, banheiros, quadra de esportes). 

5 O que gosta de fazer quando não está na escola? 

6 Fale um pouco sobre as aulas de Geografia na escola, como é que o professor normalmente 
desenvolve suas aulas. 

6.1 Lembra de uma aula que achou legal? Poderia descrever como foi essa aula? 

6.2 Lembra de uma aula que não achou legal? Poderia descrever como foi essa aula? 

6.3 Durante as aulas, o professor freqüentemente usa mapas? 

6.4 O professor apresentou vídeos para a turma este ano? De quê? Como foi a realização 
dessa atividade? 

6.5 O professor realizou outras atividades fora da sala de aula? Quais? Como foi? 

6.6 O professor realizou atividades em grupo? Como foi? 

6.7 Como é o comportamento da sua turma na aula de Geografia?  

7 Quais são as matérias que você mais gosta e quais são as que você menos gosta? 

8 O que você lembra quando ouve a palavra geografia? De que trata? 

9 Em relação a assuntos de geografia, quais foram os que mais chamaram a sua atenção 
durante as aulas? Por quê? 

10 Quando você ouve a palavra espaço geográfico lembra de quê? Você estudou algo 
relacionado a esse assunto durante as aulas de Geografia? Descreva como foi. 

11 O que significa o conceito de lugar para você? 

11.1 Existem relações do lugar em que você vive com lugares distantes? Como são essas 
relações? Existem coisas que estão no lugar em que você vive e que são criados em outros 
lugares? Você poderia dar exemplos. 

12 Em relação à palavra paisagem, o que vem a sua mente? Descreva em poucas palavras. 
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13 E em relação à palavra território, lembra o quê? Você estudou algo relacionado a esse 
assunto durante esse ano nas aulas de Geografia? 

13.1 Podemos dizer que vivemos em um território? Por quê? 

14 A palavra região lembra o que para você? Você estudou o assunto este ano durante as 
aulas de Geografia? Como foi? 

14.1 Que região você tem vontade de conhecer, e por quê? 

14.2 Que região você não tem vontade de conhecer? Por quê? 

15 O que é regionalização? Você estudou algum assunto relacionado a esse tema? Lembra 
das aulas? 

15.1 Descreva os tipos de regionalização.

15 O que você recorda quando ouve as palavras América do Norte, África, Europa, Ásia e 
América Latina? 

16.1 Existem diferenças entre essas áreas? De que tipo? 

16.2 Onde você obteve informações sobre essas áreas? 

17 O que acontece em áreas distantes tem efeito sobre a região em que você vive? Como? 

18 Descreva como é o Estado em que você vive, o Piauí. Comente suas principais 
características. 

19 Houve alguma pessoa de sua família que saiu de sua cidade para morar em outra? Foi para 
onde? Por que ela mudou? Essa pessoa trabalha em quê? É distante daqui? Quanto tempo se 
leva para chegar até lá? 
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APÊNDICE G – ROTEIROS DE ENTREVISTA – PEDAGOGA 

Escola Nossa Senhora da Paz 

Pedagoga:____________________________ 

Data: ____/___/____     horário: _______ 

ROTEIRO  

1 Gostaria que você comentasse um pouco sobre sua formação profissional. 
- Onde fez a graduação, quando, quantos anos tem de profissão, como foi o início da 
carreira.

2 Desde quando trabalha na Escola Nossa Senhora da Paz?  

3 Como você avalia a situação atual da Escola Nossa Senhora da Paz? 
- Conquistas, dificuldades, desafios. 

4 Fale um pouco sobre a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas na escola. 
- Que aspectos dificultam essa participação? 

5 Você poderia comentar sobre os principais projetos desenvolvidos na escola durante o ano 
de 2005? Como foram essas atividades? Qual a sua avaliação sobre elas? 

- A escola possui projeto político-pedagógico?

6 Qual dessas atividades contou com a participação dos professores de Geografia? Como foi? 

7 Sobre o planejamento em Geografia, quando e como foi feito? 
- Os PCNs têm sido levados em conta; TV Escola etc.?  

8 Em relação à Geografia, quais têm sido os avanços e desafios enfrentados? 

9 Comente sobre as principais normas vigentes na escola relacionadas ao comportamento dos 
alunos, especialmente no que diz respeito à sala de aula. Essas normas têm tido efeitos 
práticos? 

10 Fale um pouco sobre o rendimento final dos alunos de 7ª e 8ª séries no ano de 2005, 
especificamente em relação à disciplina Geografia. 

- Quais foram as metas de aprovação para este ano? 

11 Em relação ao comportamento dos alunos, o que mais lhe tem chamado a atenção? Na 7ª e 
8ª séries, quais as turmas que você mais verifica esses comportamentos? Como você e a 
escola vêm enfrentando essa questão? 

- Que turmas têm apresentado dificuldades no aspecto disciplinar em relação às aulas 
de Geografia? 

12 No seu modo de ver, quais seriam as principais razões que explicariam esse 
comportamento dos alunos?  
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Escola Parque Piauí 

Pedagoga:____________________________ 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PEDAGOGA 

1 Gostaria que você comentasse um pouco sobre sua formação profissional. 
- Onde fez a graduação, quando, quantos anos tem de profissão, como foi o início da 
carreira.

2 Desde quando trabalha na Escola Parque Piauí?  

3 Como você avalia a situação atual da Escola Parque Piauí? 
- Conquistas, dificuldades, desafios. 

4 Fale um pouco sobre a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas na escola. 
- Que aspectos dificultam essa participação? 

5 Você poderia comentar sobre os principais projetos desenvolvidos na escola durante o ano 
de 2005? Como foram essas atividades? Qual a sua avaliação sobre elas? 

- Projeto auto-avaliação. 

6 Qual dessas atividades contou com a participação dos professores de Geografia? Como foi? 

7 Sobre o planejamento em Geografia, quando e como foi feito? 
- Os PCNs têm sido levados em conta; TV Escola? São feitos planos de unidade e 
planos de aula? 

8 Em relação à Geografia, quais têm sido os avanços e desafios enfrentados? 
- Quais são no seu entender as principais dificuldades encontradas em relação ao 
ensino de geografia na escola?

9 Comente sobre as principais normas vigentes na escola relacionadas ao comportamento dos 
alunos, especialmente no que diz respeito à sala de aula. Essas normas têm tido efeitos 
práticos? 

10 Fale um pouco sobre o rendimento final dos alunos de 7ª e 8ª séries no ano de 2005, 
especificamente em relação à disciplina Geografia. 

- Quais foram as metas de aprovação para este ano?

11 Em relação ao comportamento dos alunos, o que mais lhe tem chamado a atenção? Na 7ª e 
8ª séries, quais as turmas que você mais verifica esses comportamentos? Como você e a 
escola vêm enfrentando essa questão? 

- Que turmas têm apresentado dificuldades no aspecto disciplinar em relação às aulas 
de Geografia? 

12 No seu modo de ver, quais seriam as principais razões que explicariam esse 
comportamento dos alunos?  
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Escola Santa Fé 

Pedagoga:____________________________ 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – PEDAGOGA 

1 Gostaria que você comentasse um pouco sobre sua formação profissional. 
- Onde fez a graduação, quando, quantos anos tem de profissão, como foi o início da 
carreira.

2 Desde quando trabalha na Escola santa Fé?  

3 Como você avalia a situação atual da Escola santa Fé? 
- Conquistas, dificuldades, desafios. 

4 Fale um pouco sobre a participação da comunidade nas atividades desenvolvidas na escola. 
- Que aspectos dificultam essa participação? 

5 Você poderia comentar sobre os principais projetos desenvolvidos na escola durante o ano 
de 2005? Como foram essas atividades? Qual a sua avaliação sobre elas? 

6 Qual dessas atividades contou com a participação dos professores de Geografia? Como foi? 

7 Sobre o planejamento em Geografia, quando e como foi feito? 
-Os PCN têm sido levados em conta; TV escola etc. 

8 Em relação à Geografia, quais têm sido os avanços e desafios enfrentados? 

9 Comente sobre as principais normas vigentes na escola relacionadas ao comportamento dos 
alunos, especialmente no que diz respeito à sala de aula. Essas normas têm tido efeitos 
práticos? 

10 Fale um pouco sobre o rendimento final dos alunos de 7ª e 8ª séries no ano de 2005, 
especificamente em relação à disciplina Geografia. 

- Quais foram as metas de aprovação para este ano? 

11 Em relação ao comportamento dos alunos, o que mais lhe tem chamado a atenção? Na 7ª e 
8ª séries, quais as turmas que você mais verifica esses comportamentos? Como você e a 
escola vêm enfrentando essa questão? 

- Que turmas têm apresentado dificuldades no aspecto disciplinar em relação às aulas 
de Geografia? 

12 No seu modo de ver, quais seriam as principais razões que explicariam esse 
comportamento dos alunos?  

  


