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Embora no discurso da grande maioria dos professores de geografia exista o 

consenso quanto à importância da mesma e de seu ensino para a formação da cidadania 

discente, ainda é possível detectar práticas eivadas de contradição, persistindo a 

propagação de posturas tradicionais, desestimulando a aprendizagem por apoiarem-se 

em exigências mnemônicas. 

A Geografia tem grande importância na formação do cidadão, visto que seu 

objeto de estudo é o espaço. Este se constitui como político, cultural, social, como 

também físico. É, ao mesmo tempo, concreto e abstrato. É, enfim, dialético. Portanto o 

espaço geográfico pode/deve não apenas ser visto, como trabalhado como o lugar de 

vivência, aproximando-se portanto do aluno e de sua realidade. 

Segundo Santos e Kahil (2007) é no espaço geográfico que os processos sociais 

ocorrem e através de seu estudo que o aluno compreende a dinâmica dos lugares, já que 

o lugar não está sozinho, mas é reflexo de um todo. As transformações políticas, sociais, 

econômicas e culturais articulam-se no lugar, resultando suas particularidades. 

Portanto, ao almejar um ensino significativo e atraente para os alunos cuja 

efetivação propicie as bases para o exercício pleno da cidadania, deve-se partir da 

realidade próxima e das condições sociais de vivência desses mesmos alunos. Isso nos 

leva a uma categoria de análise e estudo da Geografia que é o Lugar,  
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“Lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, que é vivido, 
reconhecido e cria identidade. Ele possui densidade técnica, comunicacional, 
informacional e normativa. Guarda em si o movimento da vida, enquanto 
dimensão do tempo passado e presente. É nele que se dá a cidadania, o 
quadro das mediações se torna claro e a relação sujeito-objeto direta.  
É no lugar que ocorrem as relações de consenso e conflito, dominação e 
resistência. É  a base da reprodução da vida, da tríade cidadão-identidade-
lugar, da reflexão sobre o cotidiano, onde o banal e o familiar revelam as 
transformações do mundo e servem de referência para identifica-las e explica-
las” (GEOCIÊNCIAS, 2008). 

 

Não obstante tais pressupostos, em nossas vivências tanto como estagiários do 

Curso de Licenciatura em Geografia e monitores do Laboratório de Ensino e 

Aprendizagem em Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo, quanto como 

educadores, pudemos diagnosticar alguns gargalos que permeiam algumas práticas 

pedagógicas, em escolas públicas da Grande Vitória, contribuindo para que a Geografia 

seja vista pelos alunos como uma disciplina desinteressante e, portanto, distante, 

provocando a apatia e a desmotivação dos mesmos.  

Constatou-se assim a necessidade de desenvolver reflexões sobre a prática 

pedagógica de professores de Geografia, atuantes no ensino fundamental das redes 

municipais de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha (Grande Vitória), buscando 

detectar concepções e práticas docentes alternativas que contribuam para minimizar este 

desinteresse.  

Nesse sentido, diante do concebido – presente nos discursos de professores de 

Geografia do Ensino Fundamental, das redes de ensino da Grande Vitória-ES, e do 

“vivenciado” em nossas atividades de Estágio Supervisionado, tanto como professor 

supervisor, quanto como licenciandos/estagiários; bem como coordenador e monitores 

de um Laboratório de Ensino e Aprendizagem em Geografia, deparamo-nos com uma 

lacuna entre o discurso e a prática desses docentes. Observa-se, então, a importância e 

mesmo a necessidade de voltar nossos olhares para a internalidade do processo 

educativo (NÓVOA, 1992), para os professores, suas teorias e concepções, buscando 

desvelar práticas de ensino alternativas, desenvolvidas e implementadas no cotidiano da 

sala de aula, que apontem para a materialização de tais perspectivas e possibilidades. 

Conforme preconiza Nogueira, (2007), é necessário desenvolver análise e 

reflexões sobre os processos de formação em serviço dos professores, considerando-os 

como sujeitos edificadores e elaboradores de sentido ao longo do processo de sua 
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própria formação, visto que cada professor tem seu modo peculiar de ensinar, seus 

gestos, atitudes, ações e aí está o valor em compreende-las e tentar decifrar como as 

mesmas são esquematizadas. 

Nesse sentido, objetiva-se com o presente trabalho, apresentar no campo da 

pesquisa educacional, resultados investigativos, especialmente no que diz respeito ao 

campo do ensino de Geografia, no sentido de acrescentar ao tema algumas 

possibilidades de reflexão e aprofundamento, além de elucidar conceitualmente a 

questão da relação entre o ensino da Geografia e os pressupostos da cidadania, e, 

também, produzir/levantar fontes referentes aos mesmos.  

Na perseguição dos objetivos acima utilizou-se como metodologia de pesquisa 

os pressupostos da história oral.  

Segundo Bom Meihy,  

História oral é um recurso moderno usado para a elaboração de 
documentos, arquivamento e estudos referentes à vida social de pessoas. Ela 
é sempre uma história do tempo presente e também conhecida por história 
viva. (...) a história oral se apresenta como forma de captação de 
experiências de pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua vida 
mantendo um compromisso com o contexto social. (1996: 13) 

 

Segundo Bom Meihy (1996), a história oral apresenta-se como um eficiente 

recurso de pesquisa, ao possibilitar a elaboração de registros e documentar experiências, 

saberes e práticas de pessoas, a respeito de suas vivências e concepções.  

Isso significa uma possibilidade de documentar o não documentado, visto que 

nessa abordagem de pesquisa o uso da documentação oral equivale às fontes escritas.  

Existem três tendências de pesquisa que se utilizam da história oral: a história 

oral da vida, a tradição oral e a história oral temática. Nossa abordagem apóia-se na 

história oral temática, visto que a mesma parte de um assunto específico, 

preestabelecido, qual seja os saberes, concepções e práticas de docentes de Geografia, 

buscando desvelar e socializar possibilidades de práticas voltadas para a formação da 

cidadania discente.  

Acredita-se, conforme Carvalho e Vlach (2007) que os raciocínios geográficos 

podem e devem contribuir efetivamente para formar cidadãos plenos e ativos, na 
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perspectiva de contribuir na compreensão de problemas do mundo atual, muitos dos 

quais estão ligados a convivência social no seu sentido mais amplo. 

Assim, após elaboração de roteiro semi-estruturado de entrevistas (tematizados) 

com questões relacionadas à prática e saberes docentes, foram entrevistados dois 

professores de Geografia atuantes nas séries finais do ensino fundamental em cada uma 

das redes municipais da Grande Vitória, delimitadas como universo de pesquisa, ou 

seja, municípios de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha, perfazendo, portanto, um 

total de 08 (oito) professores entrevistados. 

Nesse sentido, tais professores foram contactados e após serem expostos os 

objetivos de pesquisa, foram agendadas a realização das respectivas entrevistas, que 

ocorreram em datas,  locais e horários definidos pelos mesmos e duraram, em média, 

cerca de três horas cada.  

As entrevistas foram todas gravadas e transcritas, sendo que após a transcrição e 

textualização das mesmas os respectivos textos foram passados para os colaboradores 

para serem revisados, e, ainda, para que acrescentassem e/ou suprimissem frases que 

julgassem necessárias, bem como autorizassem à apropriação das respectivas narrativas.  

Buscando garantir a privacidade de nossos colaboradores, lançaremos mão do 

recurso da invisibilidade e, para tanto, as respectivas narrativas serão indicadas com os 

municípios os mesmos exercem a função docente. 

A análise das narrativas possibilitou detectar, nas concepções dos professores 

colaboradores, categorias relacionadas ao ensino de Geografia, saberes e práticas 

docentes, gestadas, adaptadas e implementadas no cotidiano da sala de aula, tendo como 

eixo principal a cidadania. 

Segundo Pontuschka (1996), os professores de Geografia, por trabalharem com 

noções de tempo e espaço, com a história das sociedades e da natureza, têm um 

importante papel na contribuição para a formação da cidadania de seus alunos. 

As narrativas de nossos colaboradores revelam que os mesmos têm convicção de 

tal papel da Geografia e de seu ensino na contribuição para a formação cidadã de seus 

alunos, conforme afirmam: 
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Ensinar a ler e a  pensar criticamente o espaço em que estamos inseridos. 
Esse é o principal papel da Geografia no caminho da formação de um aluno 
cidadão. (Cariacia-ES, 2008) 

A Geografia, pela sua essência de estudar o espaço produzido e utilizado 
pelo homem, tem um papel fundamental de proporcionar uma educação 
cidadã, que de certa forma faz com que o aluno, o ser humano, reconheça-se 
dentro do mundo e a partir disso ele pense o que pode fazer ou não... (Serra-
ES, 2008) 

A Geografia como ciência social tem a importância de oferecer ao aluno 
uma visão do que é a sociedade, seu papel no mundo atual e as implicações 
que a relação entre o homem e a natureza podem promover ao longo dos 
anos (Vitória, 2008) 

A Geografia mostra para os alunos como o mundo se movimenta. Por 
exemplo, um edifício em um grande centro urbano, com pessoas que entram 
e saem,  no decorrer do dia, não se torna apenas uma construção fixa, mas 
local onde ocorrem relações entre seres...(Vila Velha, 2008) 

 

Também é possível detectar, pelas narrativas, de alguns de nossos colaboradores, 

a preocupação em tornar o ensino da Geografia significativo para o aluno, conforme 

narra o professor de Vila Velha: 

 

Em Geografia tudo é importante, mas não dá para passar todo o conteúdo de 
forma satisfatória. Então eu estabeleço critérios na seleção do conteúdo a 
ser trabalhado. Por exemplo, estudar e saber clima é importante, saber sobre 
aquecimento global é importante, porém é necessário selecionar o que é 
mais urgente para o aluno. Não dá para o professor passar uma manhã toda 
ensinando clima, ou formação do solo, ou formação do relevo, por exemplo, 
para o aluno se ao chegar em casa, no horário do almoço, aquele aluno não 
tem o que almoçar... então, mesmo que você seja um apaixonado, como eu 
sou, por geografia, você tem que ter humildade de saber que para o aluno 
certas coisas não tem importância de fato... para um aluno que vai estudar 
cedo, vai chegar em casa no horário do almoço e o pai não vai estar lá, a 
mãe não vai estar lá, que ele terá que fazer um lanche, porque os pais estão 
trabalhando... então essas coisas são mais urgentes: relação de trabalho, 
capitalismo, condições de vida, realidade próxima e imediata do aluno... 
(2008) 

 

 Castrogiovanni (1998) acredita na importância e mesmo na necessidade de uma 

educação voltada para a cidadania, considerando, assim, os valores e os padrões 

culturais da vida e de aprendizagem dos grupos sociais. Segundo o mesmo, é pela 

educação que tais sociedades podem expressar sua cultura, seu saber e defendê-los a fim 

de impedir a massificação e a globalização de outros valores tidos como certos e 

universais. 
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Mais uma vez recorremos às narrativas de nossos colaboradores, onde é possível 

vislumbrar que os mesmos concebem que o ensino da Geografia pode e deve trabalhar 

na direção defendida por Castrogiovanni (1998), conforme narram: 

Quando estou programando e trabalhando as minhas aulas, tento falar de 
coisas que os alunos vivem. Quero que eles dêem atenção às coisas que eles 
vêem em seu bairro, no seu cotidiano, baseadas em uma escala local.(Vila 
Velha, 2008) 

Eu sempre procuro relacionar as aulas de Geografia ao conhecimento da 
pessoa como um sujeito histórico, engajado, articulado, que consiga se ver 
perante o mundo e entender os problemas e os conflitos que estão presentes 
na atualidade. Então vai muito mais além, ela [a Geografia] tem uma 
abertura para o conhecimento ético, filosófico, social, político e também 
geográfico-histórico. (Vitória, 2008) 

Temos que planejar e (re)planejar de acordo com o que emerge na sala de 
aula, porque é através do diálogo que conhecemos a realidade do aluno. 
(Cariacica, 2008) 

 

Segundo Arroyo (2007), a educação é uma precondição para a formação do 

cidadão. Porém, ao longo da história ela vem sendo usada pela burguesia e  pelo Estado 

a favor da lógica mercantil, submetendo as classes menos favorecidas aos seus 

interesses. 

Nesse sentido, Gonçalves (2007), referenciando-se à Milton Santos, afirma que 

ainda que os chamados “direitos naturais” assegurem, ideologicamente, direitos 

fundamentais ao cidadão através de leis é preciso asseverar que “não basta criar 

cidadãos formais, se também não se criam indivíduos fortes”. 

Nessa direção, Dimenstein (1997) ressalta a necessidade de se buscar 

alternativas possíveis para a implementação das leis sociais, visto que o Brasil é um país 

campeão em leis e propostas que objetivam a garantia de uma cidadania plena, porém, 

tais leis parecem ser direcionadas a um “cidadão de papel”, visto que ficam apenas no 

plano da inoperância do discurso. 

Uma (re)visita à história da educação denuncia que a mesma tem contribuído 

minimamente para efetivar seu principal papel, que é despertar e incentivar a criticidade 

das pessoas em relação ao meio em que vivem, na luta pela cidadania e pelos direitos de 

toda à população.  

Logo, a Geografia por ser uma ciência que estuda o espaço, local e global, onde 

os processos sociais se desenvolvem, tem fundamental importância para contribuir com 

a visão de como a educação deve assumir a formação do cidadão.  
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Para tanto, ao se trabalhar com essa disciplina, devemos ter claro que o ato de 

memorizar nomes, fatos e conceitos não motiva o aluno a aprender geografia, isso gera 

apenas mais um fardo de “tijolos” de conhecimento que carregam para vida. A realidade 

do aluno deve ser levada em consideração no momento da produção/transmissão do 

conhecimento geográfico, o que quer criar uma ponte entre o dia-a-dia da escola, dos 

alunos e do saber geográfico para despertar o interesse discente.  

Acredita-se que práticas pedagógicas adotadas pelos professores são 

fundamentais para despertar o interesse do aluno, visto que a motivação e o interesse 

discente aumentam à medida que o mesmo se envolve com a escola e com a sociedade, 

rompendo com a tradição ainda muito presente no ensino da Geografia, de apenas 

descrevê-las. Analisar o conteúdo, gerar discussões, trazer para a sala de aula fatos e 

acontecimentos diários da sociedade são importantes metodologias a serem 

consideradas pelos professores de Geografia. 

Nessa direção é possível detectar que as narrativas de nossos colaborares estão 

repletas de exemplos que desvelam concepções de ensino de uma Geografia voltada 

para o aluno e sua realidade, seu cotidiano, conforme narram 

 

Partindo da realidade do aluno, procuro trabalhar com metodologias de 
estar atraindo a problemática local, de onde o aluno mora, e reservo a aula 
para estar levantando esse tipo de discussão. Isso pode desenvolver a 
criticidade do aluno, onde ele vai conhecer o seu meio e, a partir daí, 
fomentar, desenvolver problemáticas em escalas maiores, começa do local 
para o global. (Serra-ES, 2008) 

Saber que ele, enquanto aluno, faz parte de uma sociedade e essa sociedade 
está inserida dentro de um contexto histórico, possibilita ao mesmo se ver 
como sujeito transformador e, ao mesmo tempo, dá certa autonomia de como 
se relacionar da forma mais equilibrada possível com a sociedade, com a 
própria natureza. (Vitória-ES, 2008) 

Trabalhar a partir da realidade próxima do aluno é importante, pois o aluno 
passa a  transmitir  o conteúdo à frente, por exemplo, para o seu vizinho, 
interagindo conhecimento e não restringindo-o entre o professor e o aluno. 
(Serra-ES, 2008) 

 

De acordo com Damiani (1999) existe uma relação intrínseca entre a cidadania e 

o espaço pois é no espaço que se tem a materialização das relações. Acrescenta ainda 

que, o indivíduo cidadão, deve participar de todos os acontecimentos do espaço, 

conhecendo-os, pois o indivíduo não deve ser meramente um objeto e sim um sujeito 

modificador, além de receptível a mudanças.  
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A materialização das relações sociais constitue o que Cavalcanti (1998) 

denomina de relações de espacialidade, onde os seres humanos constroem suas 

condições de vida em sociedade. Essas relações envolvem relacionamentos de perdas, 

ganhos, relações entre membros de uma família, escola, trabalho, países, etc., e, 

portanto, envolve e requer o exercício do fazer-se/sendo cidadão. 

Dessa forma, conforme preconiza Borges (2001), pode-se afirmar que o 

exercício da cidadania implica vivência de direitos e deveres dos seres humanos em 

relação a si mesmos, à sociedade e ao meio em geral e, se essa vivência é passível de ser 

localizada, territorializada, cabe à Geografia, enquanto ciência social e saber escolar,  

um importante papel na formação do cidadão. 

Formar o aluno cidadão não significa domesticá-lo, instruindo-o a cumprir 
seus deveres e a elencar os seus direitos. É necessário ir além, é necessário 
formar a criticidade do aluno sujeito, capaz de fazer uma análise da 
realidade que o cerca, dos lugares da experiência, não só reduzindo a 
experiência aos lugares e tempos próximos, como também correlacionando-a 
aos outros espaços-tempos” (BORGES, 2001, p. 86) 

 

Para tanto, deve ser preocupação do professor não somente o constante repasse 

quantitativo de informações, superando o tão criticado conteudismo na histórica do 

ensino geográfico, como também buscar trabalhar a qualidade de tais informações, 

propiciando ao aluno transformar a informação em formação, o conteúdo em saber e, 

ainda, a utilização de tais aprendizagens em benefício próprio e do outrem. 

Essa preocupação pode ser visualizada nas narrativas de dois dos nossos 

colaborares, quando afirmam que 

 

Eu acho que a possibilidade de lecionar de maneira satisfatória vem mais do 
próprio professor, da sua concepção de educação, se é aquela educação 
voltada ali para a formação de cidadãos ou aquela educação tradicional, 
bancária, como diz o Paulo Freire, de uma educação apenas conteudista. 
(Serra-ES, 2008) 

Venho de uma geração que ainda reproduziu muito o conhecimento pelo 
conhecimento, uma educação bancária, que o Paulo Freire fala: uma 
educação depositária. Eu queria que os alunos pudessem ter uma geografia 
diferente daquela que eu tive. Tento chegar bem próximo daquilo que eu 
achava que era interessante para eles e, ao mesmo tempo, me afastando 
daquilo que aconteceu comigo. (Cariacica-ES, 2008) 

 

Os valores qualitativos estão cada vez mais defasados, propiciando a perda de 

laços com os lugares, pessoas e suas histórias. Dá-se mais valor à estrutura geométrica, 
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quantidade. A estrutura geométrica possui valor reduzido e retira o valor social do meio 

e dá a ele apenas uma estrutura espacial, socialmente medíocre. Para que haja o valor 

social, é necessário que o indivíduo se aproprie das condições da espacialidade, sendo 

ele o provedor, usuário e conhecedor desse ambiente. Tendo conhecimento sobre o meio 

em que vive, o indivíduo é capaz de representá-lo politicamente.  

A produção que há no espaço, o surgimento de novas edificações, deve ter 

referências de identidade social. A produção massificada, com perdas de paisagens 

originais, buscando ganhos com a quantidade, compromete a cidadania. A Geografia e 

seu ensino têm o papel de lutar por novos empreendimentos que resgatem a cidadania, 

pois ela tem dentre seus objetivos o estudo do espaço e a condições de espacialidades. 

Para tanto o caminho a conduzir o aluno rumo à obtenção de uma cidadania plena não 

pode restringir-se apenas em ajustá-lo ao meio em que vive, pois é preciso conhecer este 

meio, exercitar a crítica sobre o que acontece e reconhecer possibilidades alternativas 

para os objetivos que se quer alcançar.  

No entanto, não se pode incorrer no equívoco de querer pensar que somente a 

Geografia consiga desempenhar esse papel que deve ser o papel da educação como um 

todo, envolvendo todas as demais áreas do saber que compõem a grade curricular dos 

nossos diferentes níveis de ensino. 

Também nessa direção é possível perceber, pelas narrativas de nossos 

colaboradores, que os mesmos têm clara essa convicção, quando narram que  

Eu acredito que o ensino da Geografia possibilita e proporciona uma 
educação cidadã, mas nunca apenas a Geografia. Na verdade, o que 
proporciona a cidadania é um conjunto de disciplinas onde a Geografia tem 
uma importância fundamental, assim como a História e até outras 
disciplinas que a gente acha que não tem uma certa relação, como a 
Matemática e a Física, com certeza, têm. (Serra-ES, 2008) 

Sim, mas não só a Geografia. A gente não pode achar que a Geografia pode 
ser a salvadora. A Geografia ajuda, porém deve estar aberta a interconexões 
com as outras áreas do conhecimento, porque se sentir agente transformador 
e capaz de poder transformar para garantir uma vida mais equilibrada, mais 
justa ambientalmente e socialmente, isso a geografia pode fazer e as outras 
áreas do conhecimento também, a escola, a família e a sociedade. (Vila 
Velha, 2008) 

Acho que as outras disciplinas, tem a mesma responsabilidade de 
desenvolver a criticidade do aluno; um professor de literatura, por exemplo, 
tem o mesmo papel que nós, professores de geografia. (Serra-ES, 2008) 

Eu acredito que a Geografia pode fazer com que o aluno exerça críticas ao 
meio que está inserido, e essa deveria ser a preocupação de cada educador, 
não só da Geografia, mas também da história e de outras disciplinas. (Vila 
Velha, 2008) 
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Uma coisa que eu aprendi, principalmente no último ano é que a gente tem 
uma capacidade muito limitada de formar pessoas, mesmo quando a escola 
tem uma estrutura muito boa. Nós passamos apenas duas horas por semana 
com os alunos, então a formação deve começar, de fato, em casa e envolver 
todas as áreas do saber.(Vila Velha, 2008). 

 

No que se refere ao ensino da Geografia, o professor deve ter a clara noção de 

que ele não está formando, nas séries iniciais, pequenos geógrafos (VESENTINI, 1999), 

e sim indivíduos capazes de compreender a realidade. A partir dessa compreensão, 

acredita-se que o aluno possa também desenvolver, gradativamente, o conceito de 

espaço geográfico e, por conseguinte, de sua situação de cidadão nesse processo. 

Alguns de nossos colaboradores compactuam com a tese de Vesentini (1999), ao 

defenderem que: 

...eu não espero que meus alunos sejam ‘expert’ em Geografia...o que eu 
espero é que os alunos usem, venham a se valer dos conteúdos da Geografia 
pra que eles possam se formar, que tenham uma formação integral mesmo. 
Não uma formação em que o sujeito se aproprie de conteúdos apenas para 
reproduzi-los, quando cobrados.... (Cariacica, 2008) 

 

Vislumbra-se aqui, uma nítida possibilidade de contribuição da Geografia, nesse 

sentido, pois estudar o mundo, as configurações territoriais, a organização do espaço e a 

sua apropriação pelos diversos povos, as lutas para tal, os interesses políticos e as 

formas de tratar a natureza, pode permitir a combinação da crítica histórica à reflexão 

crítica e à ação social, que na visão de Giroux, apud Callai (1999), faz-se necessária à 

concretização de uma teoria da educação para a cidadania.  
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Considerações finais... 

 

À guisa de considerações finais, necessário se faz afirmar que as ponderações até  

aqui apresentadas, referem-se à reflexões embrionárias, pois trata-se de uma pesquisa 

ainda em andamento e cujos resultados apontam para a necessidade de continuidade e 

aprofundamento das questões levantadas. 

Assim, juntando vozes à pesquisas anteriores, vimos reafirmar a importância e 

mesmo necessidade de voltar nossos olhares para a internalidade de processo educativo, 

para os professores, seus cotidianos, suas concepções e práticas, buscando contribuir 

para o desvelar de alternativas que minimizem a gritante distância percebida entre o 

discurso docente e suas respectivas práticas cotidianas. 

As análises das narrativas de nossos colaboradores revelam que todos, sem 

exceção, concebem a Geografia como uma ciência que, especialmente por estudar o 

espaço e as condições de espacialidade, têm um papel de extrema relevância na 

formação da cidadania discente. Tais análises apontam, também, que os referidos 

colaboradores concebem o espaço geográfico numa leitura dialética, entendendo que a 

natureza humanizada influencia e é influenciada pela sociedade que produz e reproduz o 

seu espaço e que, portanto a educação de uma maneira geral, incluindo-se aí a Geografia 

e seu ensino, têm papel preponderante na formação discente. 

Não obstante tais concepções, observa-se uma aparente dicotomia entre o 

concebido e o implementado, denunciando a existência de vários obstáculos na 

efetivação do ensino. Isso, mais uma vez, reafirma e reforça o desejo e a necessidade de 

buscar na internalidade do processo educativo, na epistemologia da prática profissional, 

revelar os saberes docentes e compreender como tais saberes se integram concretamente 

nas tarefas dos profissionais e “como estes os incorporam, produzem, utilizam, aplicam 

e transformam em função dos limites e dos recursos inerentes às suas atividades de 

trabalho” (TARDIF, 2000, p. 11). 

Ressalta-se como um aspecto positivo da realização desse trabalho a 

possibilidade de coletar e socializar experiências metodológicas alternativas de ensino, 

desenvolvidas, testadas e implementadas no cotidiano da sala de aula, que embora 

muitas vezes tidas como positivas, ficam, lamentavelmente, condenadas ao 

confinamento dos segredos de sala de aula.  
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A realização da pesquisa desvela que, conforme salienta o professor Dermerval 

Saviani (1983), embora grande parte dos professores tem na cabeça o movimento e os 

princípios da escola nova, a realidade não oferece aos mesmos condições para instaurar 

tais princípios, visto que a realidade em que trabalham e atuam é tradicional. 

Não obstante essa constatação, sabe-se que o fato de os professores conceberem 

a educação e, por conseguinte, o ensino da Geografia como elementos com 

potencialidades para um exercício de se formar, (auto)formando-se para a cidadania, 

sugere a existência de práticas pedagógicas alternativas que possibilitem romper com a 

dicotomia denunciada por Saviani (1983). 

Portanto, ouvir e dar vozes aos professores significa contribuir para a superação 

de tais obstáculos, uma vez que conhecer determinadas práticas possibilita não só copiá-

las e repeti-las, como também promover adaptações das mesmas às diferentes 

realidades. 
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