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INTRODUÇÃO 

A prática docente na Educação Básica 

Considerando os muitos estudos que envolvem a escola básica brasileira é possível 

duvidar que um dos fundamentos essenciais da Educação Básica – a formação para a 

cidadania - venha se concretizando a bom termo. A rigor, os estudos apontam para uma 

necessidade de melhoria nas condições de formação dos educandos, dos seus educadores 

e da própria escola. Tais melhorias abrangem aspectos materiais (estrutura física das 

escolas, instrumentos didático-pedagógicos, etc) e perpassam todo o processo de 

efetivação da prática pedagógica, com professores bem formados, aptos a realizar um 

trabalho consistente baseado em atividades que visem a concretização das etapas do 

trabalho educativo, com os fins de formação para a cidadania. Profissionais conscientes do 

papel social que desempenham e capazes de oferecer subsídios consistentes à formação 

dos seus educandos. 

Essas características que, a nosso ver, fazem parte do padrão delineado nas 

pesquisas sobre formação de professores em nosso país formam, portanto, um ideal a ser 

perseguido por esses profissionais. Nesse percurso, variados aspectos que interferem no 

processo de formação docente merecem a atenção de formadores e seus alunos. Alguns 

desses aspectos se originam bem antes desses profissionais exercerem a prática educativa 

e perpetuam-se por toda ela. Tais aspectos constituem-se de elementos psicológicos, 

sociais e culturais que a formação docente dificilmente consegue modificar. Dois desses 

respectivos elementos são o que denominamos teoricamente de Habitus e de 

Representações Sociais. 

Um grupo de pessoas, por exemplo, professores da Educação Básica, teorizam 

sobre objetos sociais que faz parte do seu cotidiano e através dessa teorização produzem 

conhecimentos sobre esses objetos que os fazem agir, ter atitudes a respeito deles. Assim, 

no trabalho realizado pelos formadores – que visa à construção de um profissional com as 

características já mencionadas anteriormente – é importante estar atento para essas 

construções mentais do profissional a ser formado no sentido de poder contar com elas 

como aliadas na formação ou de tentar minimizá-las para que não interfiram na formação 
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e/ou prática docente. Pretendemos detalhar esse processo analisando uma situação 

concreta que ocorre na Educação Básica. Especificamente, pretendemos analisar a prática 

docente dos professores de Geografia, um dos grupos de profissionais responsáveis pela 

formação dos educandos e, portanto, parte responsável pela efetivação dos preceitos legais 

da Educação Básica. 

Assim, consideramos que a prática docente realiza-se através de uma conjunção de 

conhecimentos/saberes que extrapolam o conhecimento adquirido na academia, nela 

interfere toda a experiência educacional/escolar do indivíduo. Tendo como sujeitos os 

professores de Geografia objetivamos identificar os fatores psicossociais e culturais que 

interferem na prática docente desses profissionais.  

Prática docente dos professores de Geografia 

Para muitos autores (eg. BRAGA,1996;  PEREIRA,1999; DINIZ,2002; 

OLIVEIRA,2002) existe uma ruptura, extremamente nefasta, mas difícil de ser corrigida, 

entre a Geografia que se aprende no discurso acadêmico, que se preconiza saber científico, 

e aquela que é ensinada, quotidianamente, pelos milhares de professores do Ensino 

Fundamental e Médio nas escolas brasileiras, públicas e particulares. Essa constatação 

não é fato novo no campo do ensino desta ciência, exemplos dessa dissonância podem ser 

encontrados com fartura de detalhes na literatura sobre o ensino de Geografia.  

Epistemologicamente, a ciência geográfica não se apresenta numa visão única, mas 

numa multiplicidade de formas de tratar os seus conhecimentos. Estas várias formas de 

pensar o conhecimento geográfico rompem-se no momento em que a sua forma acadêmica 

de apreensão necessita ser transposta para as escolas de ensino fundamental e médio. Os 

professores de Geografia dificilmente conseguem realizar a tarefa de ensinar Geografia de 

maneira eficaz, ou seja, colaborando para o desenvolvimento do pensamento crítico de seus 

educandos. Não é difícil ouvirmos observações e queixas de professores e alunos, quanto 

ao caráter extremamente descritivo e mnemônico em que se revertem as aulas de Geografia 

no ensino fundamental e médio. A pesquisadora Helena Copetti Callai com objetivo de 

caracterizar o ensino de Geografia realizou pesquisa junto aos alunos universitários do 

curso de Licenciatura Plena em Geografia da UNIJUÍ3. Nesta pesquisa foram realizadas 

entrevistas com alunos que estavam ingressando no curso, via vestibular ou como 

portadores de diploma superior (licenciatura curta em Estudos Sociais), e com alunos mais 

adiantados no curso. Segundo Callai(1999) os alunos iniciantes possuem uma visão muito 

elementar da Geografia, suas idéias restringem-se ao espaço físico da Terra, através de 

seus vários aspectos (relevo, vegetação, climas, solos, etc.). Nos achados dessa pesquisa a 
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autora descreve, constantemente, a forma enciclopédica com que os estudantes referem-se 

ao conhecimento geográfico tratado nos ensinos fundamental e médio. 

Com referência aos ‘problemas no ensino de primeiro e segundo 

graus’, assim se pode caracterizá-lo a partir das respostas dos 

alunos da graduação (muitos deles já exercendo o magistério, em 

Geografia inclusive): quanto ao segundo grau, atual ensino médio os 

alunos responderam ‘aulas muito expositivas, conceitos muito 

tradicionais, pouco interesse de professores e alunos, professores 

tradicionais e antigos sem atualização, falta de viagens com 

acompanhamento do professor, poucas explicações do professor, 

aulas dadas muito por cima, pouco aprofundamento, repetição de 

conteúdos de primeiro grau, livros didáticos tradicionais e 

ultrapassados, falta de material didático atualizado, conteúdo 

despejado sobre o aluno, exigência de decorar sem compreender, 

muita preocupação com o vestibular, falta de aprofundamento dos 

conteúdos, falta de base teórica dos professores’. Quanto aos 

problemas do segundo grau, responderam ‘assuntos que não 

interessam’; ‘falta de globalização de Estudos Sociais’; ‘dificuldade 

de tratar os conteúdos muito amplos para poucas horas-aula, falta 

de bibliotecas’, ‘memorização excessiva’; falta de material 

específico’; ‘muito apego aos livros’; ‘falta de uma noção geral da 

matéria’; ‘conteúdo muito superficial’; ‘falta explorar o ambiente em 

que se vive’. (CALLAI, 1999, p. 60-61). Grifos nossos. 

 

Em outros momentos dessa pesquisa os alunos são questionados sobre como 

acham que deve ser o ensino de Geografia, e em suas respostas, reproduzem um pouco do 

que aprenderam na academia, no curso de graduação, reclamando o caráter prático do 

curso de licenciatura. Sobre este aspecto, Helena Callai conclui: 

Constata-se que o aluno de licenciatura está querendo ser 

preparado, talvez treinado para dar aula. Muitos reclamam de que 

as aulas tratam de temas muito amplos, e que não aprendem aquilo 

que tem que ser dado em aula, na escola. Pelo que se pode 

observar o distanciamento do terceiro grau com o primeiro e 

segundo é bastante acentuado ainda, tanto no que se refere à 

dificuldade da universidade encarar os problemas que a realidade 

da sala de aula de primeiro e segundo graus apresenta, quanto à 

expectativa que muitos universitários tem em relação ao ensino 
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superior, de que seja capaz de treinar tecnicamente o profissional. 

Esta é sem dúvida, uma das grandes questões que se põem ao 

ensino de terceiro grau.(CALLAI, 1999, p. 60) Grifo nosso. 

 

Percebe-se, assim, um certo distanciamento entre os conhecimentos que hoje são 

produzidos na academia e aqueles que são ministrados pelos professores da Educação 

Básica. Estes profissionais parecem encontrar dificuldades em manter uma coerência entre 

o discurso acadêmico e a prática escolar, parte dessa dificuldade é creditada à formação 

acadêmica nos cursos de licenciatura em Geografia. Helena Callai (1999), ao escrever 

sobre a formação do profissional da Geografia, descreve situações onde a prática escolar é 

negligenciada no processo de formação profissional. Segundo esta autora: 

 

A renovação do ensino na sala de aula tem de acontecer e, para 

isso, é necessário pensarmos junto com os professores (para 

sairmos da tentação do receituário pronto), pois na maioria das 

vezes nos gastamos em discussões teóricas e, no dia-a-dia da sala 

de aula, a prática é a mais tradicional e conservadora possível, tanto 

nossa, na universidade, quanto nas escolas. Esse fenômeno 

acontece nos três graus de ensino, mas se desnuda de forma mais 

consistente no primeiro e no segundo grau. No terceiro grau, ele é 

mais velado e só assume contornos de problema quando o 

profissional passa a exercer a sua profissão.(CALLAI,1999, p. 36). 

Grifo nosso. 

  

Além dessa dualidade, teoria e prática, a pesquisadora Raquel Maria Fontes do 

Amaral Pereira (1999) aponta, ainda, a visão dicotomizada entre sociedade e natureza, 

presente principalmente nos livros didáticos de Geografia como mais um elemento que 

dificulta a apreensão ou a transposição dos conhecimentos científicos na prática escolar. Ela 

nos relata: 

Os livros didáticos e os programas desta disciplina são pródigos em 

exemplos de uma situação em que natureza e sociedade são 

trabalhadas como duas instâncias isoladas, em que o homem é 

apenas mais um dado do espaço natural. E o fato de os mesmos 

não considerarem a construção do espaço geográfico como 

resultante da ação social do homem sobre a natureza, não favorece 
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a percepção deste espaço como possuído por uns e não por outros, 

como uma instância articulada a um poder constituído que o 

organiza de acordo com suas conveniências.(AMARAL PEREIRA, 

1999, p.16) 

  

Os trabalhos dessas autoras indicam a existência de uma dissonância entre o 

discurso acadêmico e o discurso escolar. O saber produzido nos cursos de formação de 

professores, e em parte referido acima por Helena Callai e Raquel Pereira, assume papel 

secundário quando da prática docente dos professores de geografia. Estes se ocupam em 

criar fórmulas, principalmente no ensino médio, para que os alunos memorizem dados sobre 

o espaço geográfico em vez de, por exemplo, investirem na capacidade de seus alunos de 

questionar a realidade. Neste mesmo sentido o pesquisador Nestor André Kaercher faz, em 

um recente trabalho que questiona a ação da Geografia Crítica4 nas escolas, um relato 

bastante interessante sobre a prática docente dos futuros professores de Geografia. 

Trabalhando com Prática de Ensino tenho coletado algumas 

características de nosso discurso e prática profissionais: 

características-obstáculos a uma prática educativa significativa. 

 (...) 

b)Geografia como sinônimo de informações. A lógica é “dar um 

conteúdo” por meio de muitas informações. Mas, se faltarem as 

relações entre essas informações, a Geografia e a vida do aluno, as 

informações se perderão. Logo, o que se deve priorizar não são as 

informações, os conteúdos, mas, sim a lógica do raciocínio espacial, 

isto é: o que tais dados têm a ver com o espaço e com a vida deles? 

c)Aula como sinônimo de copia de livro. A pesar das reclamações 

corriqueiras de que “2h/aula por semana é pouco”, muitos alunos-

estagiários não sabem o que fazer diante dos alunos nesse curto 

período. Resolvem isso dando uma cópia de texto de um livro 

didático (pois, costumeiramente, os alunos não possuem um livro). 

Lê-se o texto (não raro de forma apressada e improdutiva), fala-se 

algumas coisas isoladas e está dada a aula. Parece que o aluno tem 

medo de inovar, de usar um outro recurso didático (música, saída de 

campo pelo entorno da escola, fotografias, elaboração de desenhos, 

charges etc.) 
                                                 
4 Perspectiva teórica da ciência geográfica que vincula esta ciência aos preceitos do materialismo 
histórico- dialético. 
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(...) 

h)Pouco uso de mapas. Pode parecer paradoxal, mas se usa pouco 

o mapa nas aulas de Geografia. E, curiosamente, para a maioria das 

pessoas Geografia faz lembrar... mapas. Os motivos podem, 

inclusive, escapar ao nosso controle, as escolas nem sempre estão 

bem equipadas. E outra característica: trabalha-se mais “projeções 

cartográficas” ( que tende a ser chato) do que o significado, 

interpretação e/ou construção dos mapas. Mapa vira um “conteúdo” 

cristalizado, um produto “pronto”. (KAERCHER,2002,p.226-228) 

 

Para Rosalina Batista Braga, (1996, p.7-8) os profissionais da Geografia apresentam 

visões contraditórias do trabalho que devem realizar na escola básica, tendo os conteúdos 

geográficos como mediadores. Muitos realizam uma “vulgarização e simplificação didatizada 

da produção geográfica”, enquanto outros almejam “a divulgação direta, ainda que 

resumida, das últimas novidades da produção da Geografia”. 

Conduzindo o nosso olhar para a realidade piauiense, mais especificamente para o 

município de Teresina, local onde realizamos a presente pesquisa, encontramos as 

investigações de Irene Bezerra Batista (1997) e Armstrong Miranda Evangelista (2000). 

Estas investigações descrevem a prática pedagógica do professor de Geografia. A esse 

respeito Miranda Evangelista relata: 

(...) observamos uma utilização intensiva do livro didático durante as 

aulas, principalmente, através de excessiva leitura, sem se fazer 

acompanhar de um tempo correspondente de interpretação, sendo 

que o próprio livro não constituía um instrumento tão adequado para 

a realização de aulas mais discursivas, dado o distanciamento 

existente entre sua abordagem e a realidade. O que denota as 

influências dos rudimentos da Geografia sistemática, a qual tem 

suas origens no início do século, sob os auspícios do método 

regional, às voltas com a compartimentação dos assuntos 

estudados, fragmentando-os em unidades estanques, tendo de um 

lado, o quadro físico, e do outro, os aspectos humanos, sem 

explorar convenientemente os diversos tipos de interações entre as 

duas dimensões.(MIRANDA EVANGELISTA, 2000, p. 42-43) 
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Em seus trabalhos, Batista e Evangelista corroboram o que temos referenciado até o 

momento, neste texto, sobre a dualidade teoria e prática, discurso acadêmico e prática 

docente. Este último autor descreve as práticas realizadas em escolas públicas e privadas e, 

embora reconheça alguma diferenciação entre estas duas realidades, conclui que o método 

de exposição do conteúdo ainda é o recurso mais utilizado durante as aulas de Geografia. 

Este fato nega todo o esforço de elaboração teórica desenvolvido na formação de 

professores que propõe uma aula mais dialogada, haja vista as novas tendências do ensino 

que se articulam no meio acadêmico. Isto nos remete a um questionamento, a nosso ver, 

ainda não equacionado pelos pesquisadores da área de Educação e, especificamente, por 

aqueles que se ocupam da Geografia escolar. Trata-se do grau de solidez do conhecimento 

acadêmico apreendido pelos professores de Geografia em seu processo de formação 

profissional inicial e continuada. Convém, portanto, refletirmos sobre este aspecto. 

Conhecimento acadêmico e prática pedagógica dos professores de Geografia: 

delimitando e justificando um problema de estudo 

 

A solidez do conhecimento acadêmico produzido nos cursos de licenciatura em 

Geografia, diante da prática pedagógica dos profissionais por eles formados, constitui-se em 

um problema de investigação sempre presente nas pesquisas de cunho científico. 

Entretanto, o conhecimento produzido sobre ele não tem passado da simples constatação 

de sua existência ou, quando muito, da sugestão de usos de metodologias facilitadoras do 

processo de ensino-aprendizagem da Geografia. 

Neste trabalho, estamos seguindo uma linha de pesquisa que visa buscar 

esclarecimentos que vão além dos simples entraves epistemológicos da Geografia, tais 

como, a dicotomia sociedade-natureza ou o distanciamento teoria e prática no processo de 

formação dos professores. Buscamos compreender a força ou o poder que mantém inerte o 

comportamento de professores de Geografia diante do caráter descritivo, enciclopédico e 

mnemônico em que se reveste o conhecimento geográfico trabalhado nas escolas de 

Educação Básica. 

 O conhecimento geográfico é secularmente antigo e, portanto, possui uma “carga” 

genética extremamente forte e consolidada na cultura ocidental, na qual incluímos o Brasil. 

Considerando este pressuposto como verdadeiro estamos propondo uma análise do 

fenômeno “ensino de geografia” dentro de uma cultura específica que o criou e o mantém. 

Neste sentido buscamos subsídios nos estudos desenvolvidos pelo sociólogo francês Pierre 

Bourdieu sobre os processos culturais através dos quais a ordem social é construída e 

mantida. Desse autor nos apropriamos do conceito de habitus e campo social para nos 

aproximarmos do fenômeno que pretendemos estudar.  
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Além disso, por estarmos interessados em compreender o comportamento dos atuais 

professores de Geografia diante da ciência geográfica e da sua prática profissional, faremos 

uso da teoria das representações sociais desenvolvida pelo pesquisador francês Serge 

Moscovici. A teoria das representações sociais nos permitirá uma aproximação do caráter 

psicossocial que impulsiona as atitudes dos professores de Geografia em sua prática de 

sala de aula. Neste sentido, estamos interessados em apreender as representações sociais 

do ensino de geografia que esses sujeitos possuem. Consideramos que estas 

representações podem nos ajudar a compreender as atitudes desses sujeitos diante do 

conhecimento e da atividade a que se dedicam. Isso será importante quando pensarmos 

que as atitudes desses profissionais podem produzir reflexos na formação dos educandos 

contribuindo para a perpetuação de crenças, valores, etc., sobre o conhecimento geográfico 

que, de certa forma,  impossibilita que este cumpra o seu papel de mediação no exercício da 

cidadania dos jovens brasileiros, pois, segundo Braga (1996, p.7), “a função social dos 

conteúdos geográficos na escola básica é contribuir, no que diz respeito à interpretação da 

espacialidade, para a concretização da formação básica do cidadão”. 

Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, estabelecem a 

importância do ensino de Geografia descrevendo-o como um momento curricular em que é 

dada aos alunos a possibilidade de “compreensão de sua posição no conjunto das relações 

da sociedade com a natureza; como e por que suas ações, individuais ou coletivas, em 

relação aos valores humanos ou à natureza têm conseqüências (tanto para si como para a 

sociedade)”.  Segundo Kaercher(2002, p.225) é a compreensão da espacialidade das 

práticas sociais que nos ajuda a entender melhor o local, o nacional e o global analisando 

estas escalas através das relações que estabelecem entre si. Acreditamos serem estas 

ações e atitudes indispensáveis ao exercício da cidadania. No entanto elas parecem não 

fazer parte do rol de preocupações que cercam a prática dos professores.  

Alguns pesquisadores (Kaercher,2002;Catrogiovani,2002), ao tentarem compreender 

a prática realizada pelos professores de geografia têm se dedicado a analisar conteúdos e 

metodologias utilizadas na prática docente em detrimento de tentar compreender o por quê 

dessa prática. Kaercher, por exemplo, afirma que “o descrédito do ensino de Geografia não 

está nos seus conteúdos, mas sim na concepção de conhecimento e na metodologia dos 

seus professores. Um problema, portanto, em nossa formação”. (2002, p.225). 

Compreendemos esse problema como sendo parte do processo de transposição 

didática na acepção que lhe confere o pesquisador francês Yves Chevallard, ou seja, a 

passagem do saber acadêmico ao saber escolar. 

Esse autor identifica dois momentos dessa transposição: a 

transposição externa que se passa no plano do currículo formal e/ou 

dos livros didáticos e a transposição interna que ocorre em sala de 
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aula no momento em que o professor produz o seu texto de saber, 

isto é, no decorrer do currículo em ação. 

Em cada uma dessas instâncias transformadoras os diferentes 

atores interferem a partir dos interesses que estão em jogo, bem 

como das regras que são próprias a cada contexto específico. 

(GABRIEL, 2004, p.5). 

 

Compreendemos que no processo de transposição didática do conhecimento 

produzido pela ciência geográfica estão envolvidos fatores psicossociais e culturais. Dentre 

esses fatores, nos ocuparemos, neste trabalho, em investigar a representação social do 

ensino de Geografia e o habitus que orienta a prática docente dos professores de Geografia. 

Representação social e habitus serão aqui tratados na perspectiva desenvolvida pelos seus 

teóricos, respectivamente, Serge Moscovici e Pierre Bourdieu. 

Acreditamos que a investigação dessas questões poderá ser de grande utilidade no 

processo de construção de programas de formação continuada5 para professores do Ensino 

Fundamental e Médio, bem como, nos cursos de licenciatura em Geografia. Pois, como 

observa Helena Callai (1999) 

(...) chama a atenção as dificuldades de chegarem até os 

professores as propostas curriculares globais feitas por secretarias 

de Educação e mesmo por universidades, nas diversas experiências 

que vêm acontecendo no Brasil, apesar de todo esforço e das boas 

intenções. Fica claro que elas dificilmente vão resolver os 

problemas. Depois de aplicadas as propostas e realizados os 

treinamentos os problemas continuam. (Callai, 1999, p.36). Grifo 

nosso 

 

O desvelamento da realidade que envolve o trabalho dos professores de Geografia 

nas escolas dos Ensinos Fundamental e Médio, através dos conceitos de habitus e de 

campo social pode nos ser útil na compreensão do cotidiano vivenciado por estes 

profissionais. A consideração da dimensão psicossocial, construída a partir das 

representações sociais dos professores sobre o ensino de Geografia, nos ajudará a ter uma 

visão mais clara das possibilidades de transformação do cotidiano, já bastante desgastante, 

vivenciado por professores e alunos da Educação Básica. Estudos dessa natureza podem 
                                                 
5 Na concepção de Vera Candau (1997, p.64) “a formação continuada não pode ser concebida como 
meio de acumulação de cursos, palestras, seminários etc. de conhecimentos ou técnicas, mas sim 
através de um trabalho de reflexividade crítica e profissional”. 
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auxiliar na compreensão das possibilidades de construção da autonomia do professor diante 

do conhecimento e da estrutura social que lhes são impostos, trazendo benefícios a sua 

prática docente. Consideramos, portanto, que a forma atual de reprodução do saber 

geográfico nas escolas de Educação Básica, realizada por esses profissionais, é incapaz de 

oferecer aos  jovens estudantes a “formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania”, uma das finalidades da Educação Básica como preceitua o artigo 22 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96).  

1.2. Sobre a Teoria das Representações Sociais 

 Após décadas de estudos e pesquisas realizados no campo das representações 

sociais não há novidade em ressaltar o crescente interesse despertado por essa teoria nos 

mais diversos meios acadêmicos. Entretanto, como observa Domingos Sobrinho(1997), é 

notória a contribuição dessa teoria – e talvez seja essa, dentre outras, uma fonte do 

interesse que tem despertado – ao processo de compreensão da relação sujeito-objeto. 

Segundo esse autor, as bases da teoria das representações sociais a distancia de 

abordagens que dicotomizam e descontextualizam essa relação.(DOMINGOS SOBRINHO, 

2000, p.118). 

A opção que fazemos pelo aporte teórico das representações sociais se deve às 

características do objeto focalizado pelo presente estudo.  Trata-se, como já dissemos 

antes, de um fenômeno não exclusivo da ciência geográfica, mas que, em maior ou menor 

grau, afeta todos os professores que, em geral, receberam uma formação acadêmica para 

atuarem nas escolas da Educação Básica. O conhecimento acadêmico em confronto com a 

prática provoca atitudes de acomodação, adaptação a realidades diversas e nesse processo 

as representações sociais cumprem papel importante. Segundo ABRIC (2000, p. 27-28) a 

representação 

(...) reestrutura a realidade para permitir a integração das 

características objetivas do objeto, das experiências anteriores do 

sujeito e do seu sistema de atitudes e de normas. Isto permite definir 

a representação como uma visão funcional do mundo, que, por sua 

vez, permite ao indivíduo ou ao grupo dar um sentido às suas 

condutas e compreender a realidade através de seu próprio sistema 

de referências; permitindo assim ao indivíduo de se adaptar e de 
encontrar lugar nesta realidade. (grifos nossos) 

 

Assim, consideramos que o professor de Geografia na Educação Básica ressignifica, 

o conhecimento acadêmico acerca do ensino da Geografia apreendido na sua formação 

inicial e continuada e adere à representação social presente no meio escolar, como um 
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processo de adaptação ao seu grupo de pertença. A representação social do ensino de 

Geografia, bem como, os mecanismos de adaptação ao grupo, são o que buscamos 

apreender nesta investigação. 

A teoria moscoviciana das representações sociais 

 

O processo de elaboração teórica desenvolvido por Serge Moscovici, em 1961, 

acerca das representações sociais, sugere a sua individualização em torno de um conceito 

específico. Neste sentido, realiza em seu livro “A Representação Social da Psicanálise”, 

publicado no Brasil em 1978, uma discussão que visa diferenciar as representações sociais 

de conceitos estabelecidos pela Sociologia (mitos, ciência e ideologia) e pela psicologia 

(opinião, atitude e imagem), bem como de processos tais como a percepção e a formação 

de conceitos, localizando a noção de representação social numa posição ‘mista’ que envolve 

uma série de conceitos sociológicos e uma série de conceitos psicológicos. 

Situada na interface do psicológico e do social, a noção de representações sociais 

envolve elementos e processos de dinâmica social e psíquica bastante complexas. Neste 

sentido, Denise Jodelet (2001, p.26) acrescenta que no tratamento das representações 

sociais “deve-se levar em consideração o funcionamento cognitivo e do aparelho psíquico, 

e, por outro, o funcionamento do sistema social, dos grupos e das interações, na medida em 

que afetam a gênese, a estrutura e a evolução das representações”. Apesar dessa 

complexidade, as representações são consideradas por Moscovici (1978, p.41) como 

entidades quase tangíveis, pois, argumenta, na maioria das relações sociais estabelecidas, 

nos objetos produzidos ou consumidos e nas comunicações trocadas estão presentes as 

representações sociais dos grupos humanos envolvidos no processo. 

Segundo Moscovici (op.cit., p.50), as representações sociais podem ser vistas como:  

sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares, uma 

estrutura de implicações que assenta em valores e em conceitos. Um 

estilo de discurso que lhes é próprio. Não os consideramos como 

‘opinião sobre’ ou ‘imagens de’, mas como ‘teorias’, ‘ciências 

coletivas’ sui generis, destinadas à interpretação e elaboração do 

real. 

Considerada enquanto sistema, a atividade representativa envolve dois processos: a 

objetivação e a ancoragem. Por objetivação, entende-se o processo de transição dos 

“conceitos e idéias para esquemas ou imagem concretas”, contribuindo para edificar o 

núcleo “imaginante” da representação. Através da ancoragem, observa-se a rede de 
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significações em torno do objeto representado e sua relação com o meio social 

(MOSCOVICI, 1978, p. 289). 

Na atividade representativa, os sujeitos estabelecem uma série de relacionamentos e 

articulações entre o objeto representado e os demais objetos presentes em seu universo 

interior. Este processo psíquico busca tornar familiar um objeto que está distante e, de certo 

modo, ausente. Nesta busca, os sujeitos estabelecem vínculos entre esses objetos, 

transformando-os mutuamente. Este fenômeno, Moscovici associa à natureza psicológica 

das representações sociais (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.63). 

Referindo-se à natureza sociológica das representações sociais, Moscovici observa, 

inicialmente, que as proposições, reações e avaliações que fazem parte da representação 

se organizam de forma diversa em diferentes classes sociais, culturas e grupos, constituindo 

diferentes universos de opinião (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.63). Estes universos são 

compostos por três dimensões: a atitude, a informação e o campo de representação ou 

imagem. 

A informação – dimensão ou conceito – relaciona-se com a 

organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de 

um objeto social (...). 

A dimensão que designamos pela expressão ‘campo de 

representação’ remete-nos à idéia de imagem, de modelo social, ao 

conteúdo concreto e limitada das proposições atinentes a um 

aspecto preciso do objeto da representação (...). 

A atitude logra destacar a orientação global em relação ao objeto de 

representação social (MOSCOVICI, 1978, p.67-70). 

Por conseguinte, as três dimensões (informação, atitude e campo de representação 

ou imagem) de uma certa representação social fornecem uma panorâmica do seu conteúdo 

e do seu sentido. A análise destas dimensões possibilita a caracterização dos grupos em 

função de sua representação social. As representações sobre um dado objeto social, 

partilhadas por membros de um grupo, permitem distingui-lo dos demais. Convém ressaltar 

que o qualificativo social não se refere exclusivamente às circunstâncias em que se forma a 

representação nem às entidades que ela reflete, mas à sua função. “Esta lhe é própria, na 

medida em que a representação contribui exclusivamente para os processos de formação 

de condutas e de orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI, 1978, p.71-77). 

Para Denise Jodelet (2001, p. 21-22), a importância do estudo das representações 

sociais consiste na sua abrangência de elementos (informativos, cognitivos, ideológicos, 

normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagem, etc.) que, embora possam ser 
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estudados isoladamente, adquirem grande poder explicativo quando organizados sob a 

aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade. Esse conjunto organizado 

de elementos retrata a totalidade significante que motiva a ação dos indivíduos em seu meio 

social. Por privilegiar esse conjunto, o estudo das representações sociais apresenta-se de 

grande relevância. Um conhecimento do senso comum, distinto do conhecimento científico, 

mas igualmente legítimo, cabendo à investigação científica, descrevê-lo, analisá-lo e 

explicá-lo em suas dimensões, formas, processos e funcionamento. 

Considerando a função exercida pelas representações no meio social, pretendemos, 

neste trabalho, buscar a compreensão do fenômeno “ensino de geografia”, entre um grupo 

social composto por professores dessa disciplina, na rede pública de ensino. Neste universo 

as condições de ensino-aprendizagem têm sido constantemente questionadas pelas 

pesquisas acadêmicas. O estudo das representações sociais desse grupo irá possibilitar 

compreensão das condições subjetivas envolvidas na prática docente desses profissionais 

com implicações no processo de escolarização das classes economicamente menos 

favorecidas de Teresina(PI) principais usuários do sistema de público de ensino no 

município. Objetivamos, nessa investigação, apreender o conteúdo das representações 

sociais de ensino de geografia, construídas pelos professores dos Ensinos Fundamental e 

Médio para identificar o significado que esses sujeitos atribuem à sua prática docente e 

verificar a influência das representações na aquisição/utilização de novas posturas/atitudes 

frente a sua própria prática. 

O sentido da prática educativa: a educação na perspectiva da teoria das 

representações sociais 

Segundo Carlos Rodrigues Brandão (1982), “a educação é, como outras, uma fração 

do modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de 

sua cultura, em sua sociedade”. Contemporaneamente, e dentro da perspectiva psicossocial 

das representações sociais, a educação, como prática social, pode ser entendida como 

locus de criação/produção de representações sociais e pode, também, ela mesma ser objeto 

de representação.  

Toda educação traz em si um projeto de construção social da realidade. Desta 

construção participam todas as pessoas da sociedade de forma direta ou indiretamente. Nas 

sociedades modernas a educação é projetada institucionalmente pelo poder hegemônico, 

mas não é construída apenas por ele. Quando institucionalizada, ela alcança em maior ou 

menor proporção todos os grupos sociais, mas estas não a absorvem de modo igual e não 

dão ao poder hegemônico a resposta tal qual o esperado. Os grupos sociais que formam a 

sociedade reconstroem este projeto institucional no seu cotidiano, dá sentido e significado à 

educação que não seriam, ou que podem não ser, o esperado pelos que decidem sobre as 

questões educacionais no país. A educação é, pois, um processo dialético. No cotidiano dos 
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grupos sociais são absorvidas as regras institucionais e transformadas constantemente por 

seus membros, as representações sociais contribuem para essa transformação. Tal 

transformação se dá de modo individual e social, no qual os sujeitos isoladamente ou em 

grupo constroem significados para a educação e a escola. Nas sociedades, existem 

significados ou representações sociais que se tornam hegemônicas e orientam as atitudes, 

comportamentos e crenças em relação à escola contribuindo fortemente na determinação do 

seu valor social. 

Como exemplo de representações sociais hegemônicas e atitudes acerca da escola 

e da escolarização podemos citar as constatações de Lins e Santiago (2001, p.412) sobre o 

investimento sistemático das famílias na educação de seus filhos sob a crença de que, se 

escolarizados, eles estarão aptos a assumirem melhores postos no mercado de trabalho. 

Revelando que para as famílias a escola é quem fornece as condições necessárias para 

que seus filhos possam progredir socialmente. 

Segundo Lins e Santiago (2001, p. 415), 

A aceitação de que o conhecimento produzido no cotidiano confere 

significados e orienta as condutas do grupo em relação ao objeto 

representado tem levado as pesquisas a buscarem os sentidos que 

possuem as práticas desenvolvidas na escola tanto para seus alunos 

quanto para os profissionais envolvidos no trabalho escolar. 

Estas autoras consideram necessários estudos que envolvam a dimensão simbólica 

no processo de escolarização da sociedade, uma vez que esta dimensão funciona, também, 

como organizadora da vida social. Esta inclusão constitui-se em uma nova possibilidade de 

entendimento das práticas sociais com potencialidade de gerar novas práticas. 

Para Michel Gilly (2001, p.321), “o interesse essencial da noção de representação 

social para a compreensão dos fenômenos educacionais consiste no fato de que [a 

representação] orienta a atenção para o papel de conjuntos organizados de significações 

sociais no processo educativo”. Apoiando-se em Deschamps et al. (1982), Gilly acrescenta 

que o estudo das representações sociais em educação é uma opção nova para explicar 

como os “mecanismos pelos quais fatores propriamente sociais agem sobre o processo 

educativo e influenciam seus resultados” (GILLY, 2001, p.321). Gilly acrescenta, também, 

que o estudo das representações sociais em Educação favorece as articulações entre 

Psicossociologia e Sociologia da Educação. 

Esta articulação não diz respeito apenas à compreensão de 

fenômenos macroscópios: as relações entre a pertença a um 

determinado grupo social e as atitudes e comportamentos diante da 

escola, o modo como o professor concebe seu papel etc. Refere-se 
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também a níveis de análise mais finos, relativos à comunicação 

pedagógica na turma e à construção de saberes”. (p. 322) 

Gilly chama a atenção para o fato de que as representações sociais são construtos 

que nos oferecem múltiplas possibilidades de análise do processo educacional como fator 

predominantemente social. Com as representações, é possível se obter explicações para 

fenômenos macrossociais e microssociais que fundamentam a escola. 

No estudo das representações sociais, observamos, como Gilly (2001, p.322), que 

seu processo de construção, a função que ela exerce e os seus conteúdos sofrem influência 

de vários grupos sociais que ocupam posições diferentes em relação à escola e ao sistema 

escolar. Nas marcas deixadas por estes grupos (discursos dos políticos e dos 

administradores, discursos dos agentes institucionais dos diferentes níveis da hierarquia, 

discursos dos usuários), ainda que insuficientes ou parciais, é possível perceber a 

construção, evolução e transformação das representações sociais, além do papel exercido 

por elas nas relações desses grupos com a instituição escolar. 

Dessa forma, compreende-se por que os sistemas de 

representações são feitos de contradições. Na realidade, essas 

contradições se articulam em totalidades coerentes, em torno de 

esquemas dominantes que conferem às representações sociais 

níveis funcionais de adaptação, de acordo com os níveis de realidade 

com os quais se confrontam os sujeitos. Desse modo, as 

representações sociais garantem a estes últimos a possibilidade de 

preservar seu próprio equilíbrio e sua própria necessidade de 

coerência no exercício de suas práticas sociais e em suas relações 

com o entorno (GILLY, 2001, p.322). 

As contradições observadas nas representações sociais dos sujeitos são 

provenientes dos vários discursos sobre a educação escolar e seus componentes 

disciplinares, tais discursos, muitas vezes, possuem elementos conflitantes. Os sujeitos ou 

grupos sociais que constroem suas representações de escola são envolvidos por estes 

discursos e buscam nesse meio um equilíbrio. As representações sociais é que irão cumprir 

esse papel de oferecer equilíbrio ao sujeito através de sua função de adaptação a realidade 

por eles perceptível naquele momento. A percepção da realidade imediata favorece a 

construção de significações dominantes justificadoras das práticas sociais dos sujeitos. 

 Em maior ou menor grau e de diferentes formas todos os sujeitos nas sociedades 

contemporâneas envolvem-se com a educação escolar. As práticas sociais relacionadas à 

educação escolar refletem a percepção que os sujeitos têm dela. Essas percepções 

referem-se ao modo como deve ser processado o ensino, às disciplinas que devem compor 
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o currículo escolar, a importância dessas disciplinas, quem deve ministra-las e de que 

forma.  

Dentre as disciplinas escolares que povoam o imaginário social a Geografia é uma 

das mais antigas, como observamos no item que trata da sua trajetória na Educação 

Brasileira. O conteúdo e as práticas relacionadas ao ensino da Geografia fizeram e fazem 

parte do cotidiano escolar de todos aqueles que estiveram ou estão envolvidos com as 

práticas educativas escolares. As práticas sociais relacionadas à escola, que vão desde das 

atitudes da sociedade em valorizar ou desvalorizar os espaços escolares 

(SALES;SILVA,2003) até as crenças dos professores no que seja ser um “bom” professor 

(COSTA;ALMEIDA,2000), geram e reproduzem representações sociais. Tais 

representações têm implicações no trabalho de socialização dos indivíduos realizado pela 

escola. Acreditamos que as representações sociais do ensino de Geografia têm reflexos na 

prática do professor em sala de aula favorecendo ou desfavorecendo a aprendizagem 

significativa dos alunos e sua construção como cidadãos. Nesse sentido, verificar quais são 

os elementos constitutivos dessa representação, bem como a sua estrutura e organização 

pode ser de grande valia, especificamente, quando se quer intervir na prática pedagógica 

desses professores, por exemplo, através da oferta de cursos de formação continuada. 

Conhecer as representações sociais de um dado objeto é um passo importante que 

irá nos encaminhar para a modificação ou afirmação de práticas relacionadas a esse objeto. 

Através das representações sociais os indivíduos ou grupos atribuem significados aos 

objetos sociais que irão guiar a sua ação sobre eles. Para nos auxiliar na compreensão 

desses significados faremos uso de uma abordagem complementar àquela desenvolvida por 

Moscovici, trata-se da Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais. 

Núcleo central das representações sociais 

Desenvolvida inicialmente pelo pesquisador francês Jean-Claude Abric, em 1976, a 

apreensão do núcleo central das representações sociais constitui-se, hoje, em uma 

abordagem complementar a “grande teoria” psicossociológica proposta por Moscovici. (SÁ, 

1996, p.51). 

Quando desenvolve a idéia de núcleo central das representações Abric reporta-se a 

função prática das representações. Neste sentido utiliza como noção específica a definição 

de representação social como: “o produto e o processo de uma atividade mental pela qual 

um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com que se confronta e lhe atribui uma 

significação específica” (ABRIC, 1976 apud SÁ, 1996, p. 54). 

 Segundo Abric (1996, p.10), as representações sociais não se definem apenas pelo 

seu conteúdo. É preciso identificar neste conteúdo os elementos que dão significado a 

representação.  
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Considerando as representações sociais como conjuntos sociocognitivos 

organizados e estruturados Abric (1996, p. 10) estabelece que sua estrutura é constituída de 

dois subsistemas os quais são denominados por ele de sistema central e sistema periférico. 

A existência desses dois sistemas permite compreender segundo Abric, uma das 

características básicas das representações: elas são, simultaneamente, estáveis e móveis, 

rígidas e flexíveis. As características de estabilidade e rigidez estão relacionadas ao sistema 

central (núcleo central) que se ancora no sistema de valores partilhado pelos membros do 

grupo. Mobilidade e flexibilidade são características do sistema periférico cuja determinação 

é mais individualizada e contextualizada, pois se alimenta das experiências individuais 

“integram os dados do vivido e da situação específica, integram a evolução das relações e 

das práticas sociais nas quais se inserem os indivíduos ou os grupos” (ABRIC, 2000, p.34). 

Na busca pela evolução e transformações das representações sociais cumpre-se determinar 

a organização desses dois sistemas. 

ABRIC compreende o sistema central como um subconjunto da representação em 

torno do qual esta se organiza. O núcleo central é, portanto, entendido como “uma estrutura 

que organiza os elementos da representação e lhes dá sentido” (FLAMENT, 1987 apud SÁ, 

1996, p. 66). Os condicionantes que determinam a existência do núcleo central são 

vinculados à natureza do objeto representado; às relações que o grupo social mantém com 

o objeto, bem como, ao sistema de valores e normas sociais adotadas naquele momento. 

(ABRIC, 2000, p.31). 

Atento a idéia de que as representações sociais possuem uma função prática, Abric 

descreve o núcleo central como possuidor de duas funções fundamentais: 

- Uma função geradora: ela é o elemento através do qual se cria, ou 

se transforma, o significado dos outros elementos constitutivos da 

representação. É através dele que os outros elementos ganham um 

sentido, um valor. 

- Uma função organizadora: é o núcleo central que determina a 

natureza dos elos, unindo entre si os elementos da representação. 

Neste sentido, o núcleo é o elemento unificador e estabilizador da 

representação. (ABRIC, 2000, p. 31). 

 

No sistema periférico, Abric (2000, p.32) reconhece três funções primordiais: a 

função de concretização; a de regulação e a de defesa. A função de concretização dá-se 

através da “interface entre o núcleo central e a situação concreta na qual a representação é 

laborada ou colocada em funcionamento”. Por meio dos elementos periféricos observamos 

as tomadas de posições ou de condutas em um contexto imediato. A função de regulação 
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caracteriza-se pela absorção de novas informações ou eventos que colocariam em questão 

o núcleo central. “Os elementos periféricos têm um papel essencial na adaptação da 

representação às evoluções do contexto”. A função de defesa do sistema periférico permite 

que o núcleo central resista a mudança, uma vez que sua transformação provocaria uma 

alteração completa da representação. “Elementos susceptíveis de entrar em conflito com os 

fundamentos da representação poderão também ser integrados, seja lhes atribuindo uma 

importância menor, seja lhes reinterpretando na direção do significado estabelecido pelo 

núcleo central, ou ainda, lhes atribuindo um caráter de exceção”. 

A organização interna das representações sociais, com a caracterização dos dois 

sistemas (central e periférico) cumprindo funções que a estruturam, nos permite observar os 

processos de transformação dessa representação com possibilidades de intervir em sua 

evolução. Para o nosso estudo, esse parece ser um fundamento essencial. Nesse sentido 

pretendemos tratar o nosso objeto de pesquisa na perspectiva ensejada pela abordagem do 

núcleo central considerando-a como tributária da “grande teoria” das representações sociais. 

Sobre os Conceitos de Habitus e Campo Social 

Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1987), a sociedade é formada por um 

sistema de relações de forças e de sentidos. Neste sistema os elementos agrupam-se em 

estruturas que formam grandes campos. Cada campo possui uma força representada 

simbolicamente pela posse de capitais. Os indivíduos ou grupos fazem parte das estruturas 

nesses campos e “lutam” para manter ou ampliar seus capitais de tal forma que possam 

continuar a influenciar ou dominar o sistema social. Para tanto estes indivíduos ou grupos 

criam estratégias para reproduzir seus capitais e ampliar seus campos. Essas estratégias 

estão presentes nas práticas sociais cotidianas baseadas em condições objetivas, mas 

permeadas por relações simbólicas. Nessas relações ocorrem a reprodução ou novas 

aquisições de capitais que podem ser bens materiais, mas também simbólicos como as 

informações ou a escolarização dos indivíduos. A sociedade, apreendida por Bourdieu, 

possui forma multidimensional. Como um sistema relaciona as condições objetivas dos 

indivíduos com suas práticas e construções simbólicas das práticas e dos objetos sociais 

determinando suas inserções ou situação em um “mercado de bens simbólicos”. A posse 

desses bens (materiais e simbólicos) gera princípios de diferenciação social dos indivíduos 

ou grupos e está vinculada as trajetórias individuais ou de grupos, bem como, à forma de 

apreensão da cultura da qual fazem parte. Esta forma de apreensão é denominada de 

habitus e expressa-se em práticas individuais e coletivas. 

Segundo Bourdieu (1987, p.16), diferenças econômicas são duplicadas pelas 

distinções simbólicas adquiridas pelos usuários de bens que transmutados em signos 

passam a ter valores superiores a sua função. Na sociedade brasileira e no âmbito do 

sistema educacional esta transmutação pode ser exemplificada pelo valor social atribuído 
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aos professores que trabalham em diferentes níveis de ensino. Em termos salariais, um 

professor universitário perceberá uma remuneração mais elevada do que um professor do 

ensino fundamental ou médio, mesmo considerando-se que a função que cada um exerce 

na sociedade possua igual importância. O professor universitário, entretanto, possui 

distinção simbólica adquirida com base na suposição de que para atingir seu nível de 

conhecimento necessitou de uma dedicação maior aos estudos. De modo mais simples, 

ainda, podemos exemplificar essa transmutação observando o valor atribuído a uma cadeira 

de madeira produzida por uma indústria de móveis que trabalha com produção em série e o 

valor atribuído a uma outra cadeira com as mesmas características da primeira, mas 

produzida por um artesão do nordeste brasileiro. Qual desses objetos, cuja função é 

semelhante, terá um maior valor monetário? Quanto desse valor monetário será creditado 

ao que cada cadeira representa simbolicamente para cada indivíduo de diferentes classes 

sociais? Um indivíduo de classe alta irá adquirir a cadeira que lhe trouxer mais “status”, mais 

destaque social, portanto, a que gozar de um maior valor monetário, mas também simbólico 

para o seu grupo ou classe. Segundo Bourdieu essas práticas embora não atribuídas a um 

cálculo racional visam reproduzir uma visão da realidade construída pelos agentes sociais. 

Sem dúvida, os agentes constroem a realidade social; sem dúvida, 

entram  em lutas e relações visando a impor sua visão, mas eles 

fazem sempre com pontos de vista, interesses e referenciais 

determinados pela posição que ocupam no mesmo mundo que 

pretendem transformar ou conservar. (BOURDIEU,1989 apud 

AZEVEDO,2003) 

 

 Neste sentido, o habitus corresponde a “interiorização de estruturas objetivas das 

suas condições de classe ou de grupos sociais que gera estratégias, respostas ou 

proposições objetivas ou subjetivas para a resolução de problemas postos de reprodução 

social”.(AZEVEDO,2003). 

 O habitus orienta as estratégias de cada grupo em cada campo social de tal modo 

que os diferenciam. Entretanto, Bourdieu ressalta que 

Os habitus são princípios geradores de práticas distintas e distintivas 

– o que o operário come, e sobretudo sua maneira de comer, o 

esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões 

políticas e sua maneira de expressá-las diferem sistematicamente do 

consumo ou das atividades correspondentes do empresário industrial; 

mas são também esquemas classificatórios, princípios de 

classificação, princípios de visão e de divisão e gostos diferentes. Eles 
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estabelecem as diferenças entre o que é distinto e o que é vulgar etc., 

mas elas não são as mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo 

comportamento ou o mesmo bem pode parecer distinto para um, 

pretensioso ou ostentatório para o outro e vulgar para um 

terceiro.(BOURDIEU ,2003) 

 

Habitus são, portanto, categorias de pensamento perceptíveis através de práticas 

coletivas que continuamente repetidas incorporaram-se ao modo como os grupos vêem o 

mundo e ao modo “correto” de conduzir-se nele. Funciona como um sistema de apreensão 

do mundo social. O mundo social é um lugar de contínua instrução, o habitus é ao mesmo 

tempo a forma e o meio de decifrar esses códigos sociais. 

Para Bourdieu as estruturas de dominação são “produto de um trabalho incessante 

(e, como tal, histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos (entre os 

quais os homens, com suas armas como a violência física e a violência simbólica) e 

instituições, famílias, Igreja, Escola, Estado”. (2002, p.46). 

A inserção do conceito de habitus como aporte teórico da nossa investigação possui 

um propósito fundamental de apresentarmos essa perspectiva de explicação do 

comportamento social como “trânsito” de representações sociais.  

Segundo Denise Jodelet (2001) a representação social de um objeto dá-se 

coletivamente e torna-se especifica a um conjunto social. Assim considerada, a 

representação social constrói-se culturalmente seguindo os eventos vivenciados por 

indivíduos que, dividindo o mesmo espaço de vivência, comunicam e produzem significados 

e sentidos para cada uma de suas ações. Tais significados e sentidos tornam-se, portanto, 

parte integrante do sistema de identificação social dos indivíduos. Desta forma, 

consideramos, como Domingos Sobrinho (2000) que a origem das representações sociais 

dá-se, também, através do habitus do grupo. A esse respeito Domingos Sobrinho argumenta 

que: 

Elas [as representações sociais] são construídas por sujeitos que 

ocupam uma determinada posição no espaço social sendo, por 

conseguinte, portadores de “sistemas de disposições duráveis, 

estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas 

estruturantes” como destaca Bourdieu. O habitus é, portanto, ao 

nosso ver, uma dimensão fundamental a ser apreendida no 

processo de construção das Representações Sociais sobretudo, 

quando se trata de compreender as particularidades que envolvem 
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as diferentes “leituras” de objetos socialmente compartilhados ( o 

amor, o sexo, a educação, o espaço social etc.). (2000, p. 119-120). 

 

Relacionar habitus e representação social é uma tentativa de compreender o 

funcionamento interno do grupo de sujeitos em estudo, com suas estratégias de aquisição 

de aprendizagem do mundo social que se organizam através da cultura. Uma compreensão 

de ordem psicossocial, representada pelos elementos cognitivos e sociais captados pela 

teoria das representações sociais que visa compreender a ação dos sujeitos diante de 

novas realidades. Nesse caso específico, a ação dos professores de Geografia após um 

processo de formação acadêmica ou diante das perspectivas de mudanças no seu fazer 

pedagógico. Uma compreensão de ordem cultural representada pelo habitus que visa dar 

conta da apreensão de estruturas e dispositivos dos quais esses sujeitos fazem uso para 

adequar essas novas aprendizagens ao seu mundo de vivência. 

 

Aspectos metodológicos da pesquisa 

A pesquisa vem sendo realizada com o objetivo central de identificar, na prática 

docente dos professores de Geografia da Educação Básica, os fatores que contribuem para 

a permanência de um modelo tradicional de reprodução do conhecimento geográfico. 

Determinamos como sujeitos desta pesquisa os professores licenciados em Geografia que 

ministram essa disciplina na Educação Básica. Como recorte espacial, limitaremos o estudo 

a cidade de Teresina, capital do Piauí. Os sujeitos, portanto, serão os profissionais que 

atuam nesta área específica seja em escolas municipais, estaduais ou federais. Na etapa de 

coleta de dados, realizaremos junto aos professores um levantamento dos aspectos 

socioeconômicos e culturais referentes ao grupo. Desta forma, pretendemos conhecer um 

pouco da história familiar, do processo de escolarização, o nível de renda atual, os hábitos 

de consumo, as aspirações na vida e no trabalho, dentre outros aspectos que se fizerem 

necessários para uma caracterização e análise do grupo. Os procedimentos metodológicos 

que adotamos foram inspirados na pesquisa realizada pelas pesquisadoras Costa & Almeida 

(2000) cujo trabalho de investigação objetivava conhecer a representação social do “bom” 

professor. Nessa pesquisa as autoras adotaram uma série de quatro estudos tendo, cada 

um deles, objetivos específicos a serem atingidos. Consideramos que essa estrutura é 

adequada ao modelo de pesquisa que pretendemos realizar, pois possibilita uma 

aproximação gradual do cotidiano dos sujeitos, bem como de suas construções mentais.  

Estimulados a falar sobre o objeto, os professores não se sentirão pressionados pelo tempo 

que irão gastar nas respostas e nem pela forma como os instrumentos lhes serão 

apresentados. Os instrumentos e técnicas de pesquisa utilizados consistem em: teste de 
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associação livre de palavras (evocações); formulário de pesquisa organizado em forma de 

enquête com um certo nível de aprofundamento; entrevista em profundidade e observação 

da prática docente. 

 

Considerações finais 

Ressalvando-se os limites das informações coletadas, uma vez que estamos na primeira 

fase da investigação (estudo piloto) e que os dados disponíveis são brutos, necessitando de 

mais tratamento estatístico e análises contextuais, podemos apresentar os seguintes 

resultados. As palavras mais evocadas no teste de associação livre foram por ordem de 

freqüência: espaço; meio ambiente; relevo; clima; cidades; desenvolvimento urbano, relação 

homem-meio; planejamento; solo; natureza. Para este estudo utilizamos a expressão 

“ensinar geografia” como indutora para as evocações dos sujeitos. Numa primeira análise, 

podemos observar e inferir que os sujeitos associam o “ensinar geografia”, essencialmente, 

aos conteúdos didáticos, expressando uma ação pedagógica muito baseada na transmissão 

direta dos conteúdos. Não houve entre os sujeitos um número expressivo de palavras 

relacionadas a novas metodologias ou a construção de valores sociais. Acreditamos que a 

aplicação dos outros instrumentos da pesquisa poderá nos distanciar desta conclusão ou 

nos oferecer novos argumentos para confirmá-la. Ressaltamos, ainda, que a metodologia 

utilizada, até o momento, tem nos parecido adequada ao nosso objeto de estudo. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
 
ABRIC, J-C. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA, A. P. S. e OLIVEIRA, D. C. (orgs.) Estudos 
interdisciplinares de Representação social. 2ed. Goiânia: AB editora, 2000. 

__________.Prefácio. In: SÁ, C. P. de. Núcleo Central das Representações Sociais. Petrópolis-RJ, Vozes, 1996. 

ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à educação. Em Aberto. Brasília, ano 14, 
n. 61, jan/mar. 1994. 

ANDRADE, E. dos R. G. et al. O saber, o fazer e o saber do fazer docente: as representações sociais como resistência. In: 
CARVALHO, M. do R. de F. et al. Representações sociais: teoria e pesquisa. Mossoró-RN. Fundação Guimarães Duque/ 
Fundação Vingt-un Rosado, 2003. 

AZEVEDO, M. L. N. de. Espaço social, campo social, habitus e conceito de classe social em Pierre Bourdieu. Revista 
Espaço Acadêmico. Ano III, n. 24 maio/2003. Disponível em http://www.espaçoacademico.com.br/024/24cneves.html. 
Acesso em 26/06/2004. 

BATISTA, I. B. A prática pedagógica do Professor de Geografia de 5ª a 8ª série em escolas públicas de Teresina. Teresina. 
UFPI,1997. (Dissertação) 

BOURDIEU, P. A Dominação Masculina. 2ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

__________. Razões Práticas. 4ª ed. Campinas-SP, Papirus,2003. 

BRAGA, R. B. Construindo o amanhã: caminhos e (des)caminhos dos conteúdos geográficos na Escola Elementar. São 
Paulo: Departamento de Geografia da FFLCH da USP, 1996, 289 p. (Tese) 

 14572 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da 
União. Brasília, 1996. 

CALLAI, H. C. A formação do profissional da geografia. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 1999. 

DINIZ, M. do S. Ouvindo narrativas, criando saberes... um novo processo de formação. In: PONTUSCHKA, N. N. et al. 
(Org.) Geografia em perspectiva: ensino e pesquisa. São Paulo: Contexto, 2002. 

DOMINGOS SOBRINHO, M. Habitus e representações sociais: questões para o estudo de identidades coletivas. In: 
MOREIRA, A. P. S. e OLIVEIRA, D. C. de. Estudos Interdisciplinares de Representação Social.2ª ed. Goiânia: AB Editora, 
2000. 

EVANGELISTA, A. M. A Geografia no Ensino Fundamental: uma proposta de prática docente. Teresina. UFPI, 2000. 
(Dissertação) 

GILLY, M. As representações sociais no campo da educação. In: JODELET, D.(org.). As representações sociais. Rio de 
Janeiro, Ed. UERJ, 2001. 

JODELET, D. Representações Sociais: um domínio em expansão. In. JODELET, D. (Org.) As representações sociais. Rio 
de Janeiro. EdUERJ. 2001. 

KAERCHER, N. A. Desafios e utopias no ensino de Geografia. 3.ed. Santa Cruz do Sul. EDUNISC,1999,2003 
(reimpressão).  

__________. O gato comeu a Geografia Crítica? Alguns obstáculos a superar no ensino aprendizagem de Geografia. In. 
PONTUSCHKA, N. N.; OLIVEIRA, A. U. de. (orgs) Geografia em perspectiva: ensino e pesquisa. São Paulo-SP,2002. 

LINS, C. P. A.; SANTIAGO, M. E. Representação Social – Educação e Escolarização. In: MOREIRA, A. S. P. (org.). 
Representações Sociais: teoria e prática. João Pessoa. Editora Universitária/Autor Associado,2001. 

MACHADO, L. B. Construtivismo entre professores: um olhar a partir da teoria das representações sociais. In: CARVALHO, 
M. do R. de F. et al. Representações sociais: teoria e pesquisa. Mossoró-RN. Fundação Guimarães Duque/ Fundação Vingt-
un Rosado, 2003. 

MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

OLIVEIRA, L. de. O ensino/aprendizagem de Geografia nos diferentes níveis de ensino. In: PONTUSCHKA, N. N. et al. 
(Org.) Geografia em perspectiva: ensino e pesquisa. São Paulo: Contexto, 2002. 

PEREIRA, R. M. F. do A. Da geografia que se ensina à gênese da geografia moderna. 3ª ed. Florianópolis. Ed. da 
UFSC,1999. 

SÁ, C. P. de. Núcleo Central das Representações Sociais. Petrópolis-RJ, Vozes, 1996. 

SALES, L. C; SILVA, R.C. da. Atitudes Escolares e Representações Sociais.In: CARVALHO, M. R. F. et al (Org.) 
Representações Sociais: teoria e pesquisa. Mossoró, RN, Fundação Guimarães Duque / Fundação Vingt-um Rosado,2003.  

 14573


	INTRODUÇÃO 
	A prática docente na Educação Básica 
	Prática docente dos professores de Geografia 
	Conhecimento acadêmico e prática pedagógica dos professores de Geografia: delimitando e justificando um problema de estudo 
	1.2. Sobre a Teoria das Representações Sociais 
	A teoria moscoviciana das representações sociais 
	O sentido da prática educativa: a educação na perspectiva da teoria das representações sociais 
	Núcleo central das representações sociais 
	Sobre os Conceitos de Habitus e Campo Social 


