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O objetivo deste estudo é compreender a construção dos conteúdos de geografia e de um saber 

geográfico na escola a partir do cotidiano local, tendo como ponto deflagrador para tanto as 

experiências de professores e estudantes. Compreendo que as experiências podem se tornar base 

constitutiva de um saber geográfico na escola. Saber este, que está para além do saber científico 

acadêmico. Compreendendo que o saber construído na escola não é apenas uma síntese do 

conhecimento acadêmico, proponho que o saber escolar seja um constructo realizado no âmbito da 

sociedade que envolve a condições do seu contexto geo-histórico, dos eventos, desde a seleção dos 

conteúdos, passando pelos documentos oficiais que institui o que deve ser ensinado, e chegando a 

metodologia e à didática desenvolvida pelo professor em sala de aula. Por acreditar na relação entre os 

conhecimentos que compõem a geografia a escolar e na diversidade de práxis pedagógica na 

geografia compreendo que a construção de cada conteúdo é singular, pois o universo escolar é 

contingencial e composto de diversas possibilidades existentes a partir de uma infinidade de 

experiências e de acontecer pedagógico. No caso da geografia acredito que o saber escolar passa 

necessariamente pela construção da compreensão das principais categorias de análise da geografia, sobretudo 

do espaço geográfico, possibilitando aos estudantes entender as relações espaciais existentes no espaço-tempo 

em que eles vivem. Assim a perspectiva que construo é de uma ontologia no processo de ensino e 

aprendizagem da geografia que destaca as experiências de cada um envolvido neste processo e que pretende 

se tornar interativa e dialógica enfatizando a construção dos conteúdos, a partir dos diversos conhecimentos que 

permeiam a construção de um saber geográfico na escola. E concluo este artigo, acreditando que ao partir da 

prática, na atividade docente, para a teoria crio possibilidades como professor e como pesquisador de 

dar voz e vez aos diversos conhecimentos que constroem os conteúdos e um saber geográfico na 

escola, sem perder o rigor na pesquisa e na docência ao contrapor, criticar, estimular e mais do que 

isso possibilitar condições para que professores e estudantes sintam-se de fato protagonistas no 

processo de ensino-aprendizagem ao relatarem suas experiências. 
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O objetivo maior é possibilitar que as experiências de vida, dos professores e estudantes façam parte 

da construção de outros conteúdos geográficos tornando o processo de ensino-aprendizagem, na 

maioria das vezes, mais atrativo, significativo e próximo de suas realidades. 
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INTRODUÇÃO 

A temporalidade da nossa condição, o indeterminismo do 
conhecimento e a contingência da nossa individualidade. 
Fazer isso significa desistir da busca da certeza e da 
universalidade, lidar com os aspectos particulares das 
situações como aspectos particulares, não como qualquer 
outra coisa. 
 
    William E.Doll Jr 

 

 

O desejo de investigar as possibilidades de construção de conteúdos e de um saber geográfico na 

escola, no espaço escolar, no seu dia a dia, no processo de ensino e aprendizagem de geografia, 

tendo como ponto deflagrador as experiências vividas de professores e estudantes, emergiu de minhas 

inquietações como professor do ensino fundamental e médio de geografia.  

 

Acredito que as experiências vividas de professores e estudantes podem se tornar base constitutiva 

para a construção de conteúdos de um saber geográfico na escola. Saber este que defendo ser mais 

amplo que o saber científico acadêmico. E, justamente, neste aspecto é que reside grande parte de 

minhas inquietações, pois em muitas situações o que se vê e o que se faz na práxis docente é uma 

transposição simplória de conteúdos científicos, assimilados do espaço acadêmico. 

 

Possuo a concepção de que um saber geográfico na escola é constituído a partir de diversos 

conhecimentos – notadamente os conhecimentos populares, e científicos - que estão presentes nas 

mais variadas práxis pedagógica permitindo que cada acontecer pedagógico seja singular, único. 

 

A minha condição de professor de geografia, inserido em um espaço-tempo em que a escola e o 

processo de ensino e aprendizagem da geografia em específico, sofrem uma série de questionamentos 

sobre o seu papel na sociedade me faz querer investigar e discutir sobre como se constrói os 

conteúdos e um saber geográfico na escola, a partir das experiências vividas. 

 

No espaço-tempo de 07 anos – período que tenho na docência - pude desenvolver uma compreensão 

de que os mais variados conhecimentos que coexistem no espaço escolar possibilitam a construção de 

conteúdos e de um saber geográfico na escola tanto por parte dos estudantes como do professor, a 

partir de suas experiências vividas, pois o fato de vivermos em um mundo repleto de visões de mundo 



e de eventos singulares e plurais, que ocorrem em diferentes períodos geo-históricos, tornam o mundo 

e o universo escolar contingencial. 

 

 

SABER E CONHECER 

 

 

A compreensão de que o saber é mais do campo subjetivo e o conhecer do campo objetivo é acreditar 

que nas subjetividades que compõem o saber escolar, o mesmo não é do espaço de pertencimento 

exclusivo da ciência. Nogueira e Veiga-Neto (2010) trabalhando um pouco sobre a etimologia das 

palavras saber e conhecer faz uma distinção entre ambas, ao apontar que o conhecer possui a noção 

de tomar ciência e ou de enquadrar-se numa categoria, enquanto que o saber não se trata apenas de 

conhecer ou tomar conhecimento, mas de uma capacidade de fazer escolhas, gostar ou não gostar.  

 

Portanto o conhecimento é do “outro”, do qual se toma a informação, ciência de algo, enquanto o saber 

é do “eu” construído nas significações e ressignificações que cada um faz a partir de suas escolhas. 

 

Assim um saber geográfico na escola ao qual me refiro e os conteúdos que permeiam a permeiam, 

trata-se de construções que ocorrem nas relações cotidianas do espaço escolar, tendo as experiências 

como deflagradoras. 

Assim afirmo que um saber geográfico na escola não é apenas uma síntese do conhecimento 

acadêmico. A compreensão de que um saber construído na escola passa mais por uma construção no 

âmbito da sociedade que envolve os diversos momentos geo-histórico, desde a seleção dos conteúdos, 

passando pelos documentos oficiais que institui o que deve ser ensinado, e chegando a metodologia e 

à didática desenvolvida pelo professor, é a perspectiva que acredito. 

 

Para tanto a ciência geográfica, construída, sobretudo no espaço acadêmico, possui um papel 

fundamental na construção de um saber geográfico na escola, pois  permite que o professor possa a 

partir do seu principal objeto de estudo, que é o espaço, como define Cavalcanti (2010), trabalhar os 

conteúdos e construí-lo para que se transformem em ferramentas simbólicas do pensamento. 

 

Assim acredito que na escola o conhecimento científico, não pode ser considerado “o conhecimento”, 

na medida em que ele dialoga com os diversos conhecimentos e as experiências trazidas e 

construídas, no espaço escolar, na construção de um saber geográfico na escola.  



 

Boaventura de Sousa Santos (2006) me auxilia na discussão epistemológica, ao afirmar que:  

 

  
A lógica da monocultura do saber e do rigor científico, têm de ser 
questionada pela identificação de outros saberes e de outros critérios de rigor 
que operam credivelmente em contextos e práticas sociais declarados não-
existentes pela razão metonímica. Essa credibilidade contextual deve ser 
considerada suficiente para que o saber em causa tenha legitimidade para 
participar de debates epistemológicos com outros saberes, nomeadamente 
com o saber científico (SANTOS, 2006, p.16). 

 

 

E um saber geográfico na escola, se permite participar de um debate epistemológico com o 

conhecimento científico na medida em que as experiências vividas também possam ser 

formadoras/formantes de um saber e de conteúdos. 

 

 

AS EXPERIÊNCIAS E OS EVENTOS. 

 

 

Considero as experiências dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem basilares para se 

pensar a educação mais próxima à realidade de cada um, não ficando apenas no discurso de 

valorização do cotidiano, mas sim buscando na ação pôr isso em evidência, fazendo com que os 

diversos saberes possuam voz e vez no acontecer pedagógico. 

 

Portanto discutir a construção de conteúdos e de um saber geográfico, no espaço escolar, exige uma 

especial atenção para perceber que os caminhos de construí-los são diversos e que dependem de 

questões ligadas ao espaço de vivência, ao repertório, aos saberes. E nesta discussão escolho a 

utilização de pesquisar as experiências vividas como um caminho. 

 

Assim a perspectiva que construo é de uma ontologia no processo de ensino e aprendizagem da 

geografia que destaca as experiências vividas de cada sujeito envolvido no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 



E como o espaço escolar é contingencial, diverso, incerto e está em constante movimento a partir dos 

eventos que dão forma e conteúdo a vida cotidiana, as teorizações de John Dewey e Jorge Larrosa 

sobre o que é experiência me permitem compreender as diversidades, contingências e incertezas 

existentes no espaço escolar e, sobretudo, do acontecer pedagógico. 

 

Para Larrosa (2002) a experiência “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 

tempo, quase nada nos acontece” (2002, p.21). A partir desta teorização compreendo que as 

experiências quando ocorrem permitem uma ampliação dos saberes, de quem a vive, pois certamente 

o que toca a subjetividade de cada passa a fazer parte de um referencial de vida, que permite deflagrar 

outras experiências. 

 

Dewey (1979) diz que algumas experiências podem ser deseducativas, desde que estas interrompam o 

crescimento de novas experiências e que podem ocorrer, a partir do princípio da continuidade das 

experiências. 

 

Portanto as experiências nas teorizações trazidas possibilitam a construção de conteúdos e de um 

saber geográfico na escola, na medida em que as subjetividades dos envolvidos na construção deste 

saber se constroem e reconstroem continuamente no espaço escolar.  

 

Para falar das experiências vividas de professores e estudantes, utilizo Milton Santos (2006) e sua 

conceituação de evento, pois acredito que estas e aquelas se associam no espaço escolar. 

 

[...] o evento é um veículo de uma ou algumas dessas possibilidades existentes no 
mundo. Mas também pode ser o vetor das possibilidades existentes numa formação 
social, isto é, num país, ou numa região, ou num lugar, considerados esse país, 
essa região, esse lugar como um conjunto circunscrito e mais limitado que o mundo. 
(SANTOS, 2006, p.93). 

 

E compreendo que esta associação entre os eventos e às experiências, no espaço escolar, é 

referenciada pela proximidade teórica que percebo nas teorizações destas entre Milton Santos, Jorge 

Larrosa e John Dewey. Assim como os eventos que “quando se dão esgotam suas possibilidades” 

(Santos, 2006, p.94) as experiências “é para cada qual, singular e de alguma maneira impossível de 

ser repetida” (Larrosa, 2002, p.20). Para o prof. Milton Santos; 

  



Em cada lugar, o tempo das diversas ações e dos diversos atores e a maneira como 
utilizam o tempo social não são os mesmos. No viver comum de cada instante, os 
eventos não são sucessivos, mas concomitantes. (SANTOS, 2006, p.104). 

 

 

Enquanto que John Dewey ao falar do princípio da continuidade da experiência diz que “toda e 

qualquer experiência toma algo das experiências passadas e modifica de algum modo às experiências 

subsequentes” (1979, p.26). 

 

Assim os eventos e as experiências sendo singulares, não se repetem, mas no movimento do seu 

acontecer permite uma diversidade de possibilidades, levando em consideração não há sucessão 

delas, mas sim uma simultaneidade que de alguma maneira permitirá novos eventos, novas 

experiências, novos acontecer. 

 

Desta forma acredito que na prática docente, as diversas experiências vividas dos principais atores do 

processo de ensino e aprendizagem – professores e estudantes -, que constituem os eventos, são um 

vetor de possibilidades na construção de um saber geográfico, pois acredito que as experiências 

podem não apenas a mim, mas a quem se permitir dar valiosas contribuições na construção de um 

saber geográfico na escola.  

 

 

O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E OS CONTEÚDOS 

 

 

Compreender que os caminhos de se construir os conteúdos são diversos e dependem dos atores que 

constroem o processo de ensino e aprendizagem, dos seus repertórios, do espaço tempo em que estão 

sendo desenvolvidas, nesta pesquisa mais especificamente no acontecer em sala de aula, é de 

fundamental importância para que haja uma adequação da práxis docente as realidades locais e não a 

busca de modelos hegemônicos, pré-definidos e, portanto, deslocados do espaço local. 

 

Ao investigar a construção de um saber geográfico na escola no processo de ensino e aprendizagem 

de geografia, considero importante comentar a respeito dos conteúdos e o modo de se trabalhá-lo e ou 

construí-lo no espaço escolar. 

 



E a importância nesta investigação de se falar sobre os conteúdos na construção de um saber 

geográfico na escola, é por considerar como propõe Dewey (1979) que a construção dos conteúdos 

derivam das experiências vividas. 

 

Tudo que possamos chamar de estudo, seja aritmética, história geografia ou 
alguma das ciências naturais, há de derivar de materiais que inicialmente se 
encontrem dentro da área de experiência da vida comum (DEWEY, 1979, 
p.73). 
 
 
 

Para a definição de conteúdo, trago a contribuição de Japiassu e Marcondes (2001).  Os mesmos o 

definem que: 

 

Do ponto de vista lógico, o termo conteúdo designa a matéria particular de 
uma proposição e se opõe a forma, isto é, à sua estrutura geral e abstrata. 
Ex.: na proposição “Todos os homens são mortais, distinguimos a forma da 
proposição universal e afirmativa (todos os A são B) do conteúdo a que se 
referem (os conceitos de homem e de mortalidade)” (JAPIASSU E 
MARCONDES, 2001, grifo nosso). 
 

 

Desta maneira percebo que a tríade matéria, forma e conteúdo se diferem, porém são indissociáveis.  

 

A partir da conceituação apresentada sobre o conteúdo, percebo que no espaço escolar, assim como 

propõe Bruno Cava (2010) o conteúdo é o modo de formar a matéria em uma obra. E acrescento que 

como se fosse um artista – e porque não o é? – o professor pode construir e reconstruir o conteúdo em 

outros modos de matéria formada, onde o repertório é fruto das experiências vividas de professores e 

estudantes e que permitem construções e reconstruções de conteúdo. 

 

Portanto acreditar que o conteúdo pode ser trabalhado, a partir de uma sequência didática, 

metodológica, filosófica, pré-definida, desmancha-se nos diversos acontecer pedagógico, e me permite 

à compreensão de que em cada aula, em cada tema, em cada experiência, existe uma diversidade de 

caminhos para a construção dos conteúdos. 

 

E esta variedade de caminhos envolve a metodológica, didática, filosofia, epistemologia, construída 

pelos docentes e aplicada para o desenvolvimento, no processo de ensino e aprendizagem, de 

determinado conteúdo.  



 

E os principais atores do processo de ensino e aprendizagem – notadamente professores e estudantes 

-  ao formularem, ao criar estes caminhos, utilizam os seus repertório suas crenças e suas concepções 

políticas.  

 

No caso da geografia acredito que a construção de um saber na escola passa necessariamente pela 

compreensão de duas das principais categorias de análise da geografia - o espaço e o lugar -, 

possibilitando aos estudantes entender as relações espaciais existentes no espaço-tempo em que 

vivem. 

 

O espaço, como categoria de análise, surge fortemente na ideia de construção de um saber geográfico 

no espaço escolar. O Prof. Milton Santos (2006) ao teorizar sobre o espaço geográfico, afirma que “o 

espaço é um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo” (2006, p.25). Assim na aproximação 

entre a geografia e a pedagogia, percebo que o espaço escolar também é um híbrido de formas e 

conteúdos. 

 

O lugar assume um papel de destaque nesta pesquisa, principalmente na perspectiva que trago de se 

construir um saber geográfico a partir das experiências, nos diversos espaços-tempos vividos por 

aqueles que compõem o espaço escolar. 

 

Tuan (1983) teoriza sobre o sentir e pensar o espaço a partir da perspectiva da experiência. O mesmo 

autor ainda observa que: “O espaço transforma-se em lugar à medida que adquire definição e 

significado” (Tuan, 1983, p.151). 

E nas significações e ressignificações que o lugar permite aos seus decididos habitantes do espaço 

(Foucault, apud W.Soja, 1993), a construção de um saber geográfico na escola a partir das 

experiências vividas permite a construção do que compreendo como o conteúdo escolar. Acredito que 

os conteúdos são construídos a partir de temas que geram estes conteúdos.  

No processo de ensino e aprendizagem, o professor ao possuir uma base científica, que por sua vez é 

construída na Universidade, faz com que os mais variados temas tornem-se conteúdos. Darei uma 

exemplificação disto. 

 



Em um tema como globalização, que permite diversos caminhos para desenvolvê-lo, provavelmente 

diferentes professores de não terão a mesma abordagem, ou seja, a partir deste tema um conteúdo 

poderá ser desenvolvido por cada professor.  

 

Um professor pode trabalhar os espaços luminosos e opacos no processo de globalização, entre tantos 

outros exemplos que poderia evidenciar. O que aqui quero posicionar-me é: que para trabalhar o 

conteúdo, além da forma que será construída, é preciso o professor ter repertório científico e também 

saber dar voz e vez aos diversos saberes e repertórios que professores e estudantes trazem e 

constroem em sala de aula. 

 

Aqui também posso afirmar que dois professores de geografia ao trabalharem a mesma temática 

provavelmente desenvolverão conteúdos diferentes, a partir de suas concepções epistemológicas 

sobre a ciência geográfica.  

 

E vou mais além, ao afirmar que um mesmo professor a partir de cada acontecer pedagógico, de uma 

diversidade de experiências, pode a partir de uma mesma temática e utilizando as mesmas matérias 

construir conteúdos diferentes.  

 

Portanto, o conteúdo, no caso deste trabalho da geografia, tem de ser construído a partir do conjunto 

de metodologias, didáticas, filosofias, epistemologias, construída pelos docentes para o 

desenvolvimento, no processo de ensino e aprendizagem, a partir dos diversos materiais que se 

encontram na vida, podendo se tornar outros conteúdos, a partir de cada experiência vivida sendo que 

estas permitem nos mais diversos modos de se formar a matéria uma multiplicidade de construção de 

conteúdos.  

 

 

O CURRÍCULO COMO UMA REDE DE REFERÊNCIAS 

 

 

Por uma perspectiva multirreferencial, o currículo é uma construção social que está ligada a um 

momento geo-histórico de uma determinada sociedade. 

 



Tento me aproximar, na pesquisa, das realidades dos habitantes do espaço e aqui, sobretudo do 

espaço escolar, pois é neste que o currículo ocorre como legitimado e legitimador pelo/do processo 

educacional.  

 

E com a ideia de que os conhecimentos que compõem o saber escolar são construídos a partir de uma 

rede de referências, Burnham (2001) será a autora que utilizarei nesta pesquisa para tratar da 

multirreferencialidade, uma possibilidade de mudança teórica no currículo que me proporciona 

compreender e trabalhar com o plural com os diversos saberes articulados entre si e não isolados, 

sobrepostos, ou somados, levando-se em conta o contexto geo-histórico no qual está sendo produzido 

o saber escolar. 

 

Na perspectiva da multirreferencialidade, as articulações de diferentes saberes (aí 
incluídas as práticas) para responder a determinado problema, dependem de cada 
contexto ou situação, dos indivíduos ou os grupos sociais que a ele se relacionam, 
da forma como lidam com o problema. Não há, aí, pretensão de, aprioristicamente, 
definir um corpo ou sistema teórico que dirija a forma e os limites com que tal 
problema seja tratado (BURNHAM E FAGUNDES, 2001, p.48). 

 

 

E nesta perspectiva de currículo como uma construção social a partir de uma rede de referências que 

constroem um saber na escola, escolho trabalhar com a multirreferencialidade na construção de um 

saber geográfico na escola, pois esta faz parte não apenas do meu ser como pesquisador preocupado 

em criar metodologias para a pesquisa, mas, sobretudo como professor no meu processo formativo. 

 

A perspectiva da multirreferencialidade, também me auxilia, com a ideia da constituição do saber para 

além das disciplinas, pois acredito que há dimensões simbólicas e culturais, dos atores envolvidos no 

processo de construção de um saber. Dimensões que são formadas nas subjetividades de professores 

e estudantes e que possibilitam as significações e ressignificações com as experiências vividas no 

processo de ensino e aprendizagem, permitindo uma fuga aos modelos disciplinares. 

 

Nas ciências do homem e da sociedade, os saberes não são constituídos apenas 
por conteúdos disciplinares, por estas áreas passam concomitantemente relações 
sociais, expressões estéticas, emocionais e afetivas, além do biológico, do 
econômico, que refletem as condições sócio-histórico-culturais dos indivíduos e 
grupos sociais. Nesse processo cruzam-se perspectivas simbólicas, culturais, éticas, 
políticas, pragmáticas, entre outras que não estão sujeitas a fundamentos lógicos e 
metodológicos dos esquemas disciplinares (BURNHAM, 2001, p.44). 

 

 



E neste processo de constituição do saber, os conhecimentos populares ao qual me refiro nesta 

pesquisa, surgem com um forte embasamento do senso comum referenciado por Maffesoli (1998) por 

compreender que neste há uma produção de saber que é validado no espaço de vivência.  

 

Isso não quer dizer que um tal modo de levar em conta o senso comum signifique 
uma abdicação do intelecto: muito pelo contrário. Com efeito, as grandes obras 
sociológicas ou antropológicas são, justamente, aquelas que atentam para o 
aspecto concreto e empírico da existência (MAFFESOLI, 1998 p. 165). 

 

 

E trabalhar com os conhecimentos populares não é acreditar que este provém apenas dos estudantes 

que não são “dotados” do conhecimento acadêmico, mas também compreender que os professores 

também possuem e sistematizam os seus conhecimentos populares na construção de um saber 

geográfico na escola.  

 

Para tanto é preciso acreditar que as experiências externas ao espaço escolar, as observações 

empíricas, de estudantes e professores são, constitutivas de um saber geográfico na escola, pois o 

ocorre invariavelmente no processo de ensino e aprendizagem é a utilização dos livros didáticos com 

seus assuntos e temas que em muitas situações tornam-se “vazios”, e não propiciam um ensino e 

aprendizado que permita aos seus principais atores compreendê-los e relacioná-los com a sua 

realidade. 

 

Consequentemente há uma utilização de lugares distantes das realidades dos professores e dos 

estudantes fazendo com que não haja a compreensão das geograficidades.  

 

 

[...] a determinação contextual que organiza e define o mundo como ser-estar-
espacial-do-homem-no-mundo, a constituição geográfica como modo de existência 
[...] a geograficidade clarifica-se como a própria forma de existência, a dimensão 
ontológica conferidora por excelência do sentido e o significado do espaço e 
espacialidade como organização de vida do homem. [...] um outro modo de dizer 
dos recortes reais de espaço das sociedades diferencialmente localizadas na 
superfície terrestre, a sociabilidade que vai dar ao ente seu sentido e significado de 

ser no mundo [...] (MOREIRA, 2004, p.193). 
 
 
 
E neste desafio de compreender, a complexidade que define o ser-estar-espacial-do-homem-no-

mundo, professores e estudantes que se permitirem construir o seu significado de ser no mundo, a 



partir de espaços, mais próximos, mais íntimos terão condições de construir um saber geográfico na 

escola com as suas experiências vividas. 

 

Ainda com relação ao uso do livro didático, acreditando que este pode ser um instrumento que 

direciona o processo de ensino e aprendizagem, apontando que professores e estudantes não devem 

ser refém do mesmo, parece ser um pouco complicado. Ouço muitos colegas de profissão, não apenas 

de geografia, que insistem em dizer que o livro não presta e por isso não o usa. Outros dizem que o 

utilizam como o principal recurso didático, o que instrumentaliza se não toda, boa parte de sua prática 

pedagógica, argumentando que são pressionados por pais e coordenadores, que por sua vez reflete 

inclusive em cobrança de uso por parte dos próprios estudantes. 

 

Portanto não se restringir aos livros didáticos é acreditar nas experiências externas que ocorrem fora 

do espaço escolar. Para tanto, trago as contribuições dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), 

“valorizar os fatores culturais da vida cotidiana, permitindo compreender a singularidade e a pluralidade 

dos lugares no mundo” (p.23).  

 

E para exemplificar caminhos de se construir um saber geográfico na escola a partir dos 

conhecimentos populares, o que permite valorizar os aspectos da vida cotidiana trago, mais uma vez 

utilizo os PCNs: 

 

[...] explorar a sua percepção empírica sobre a sucessão dos tipos de clima 
do lugar onde vive. A partir desses conhecimentos, discutir que muitos ditos 
populares sobre o tempo atmosférico são desprovidos de verdade. Outros, 
no entanto, revelam um tipo de observação empírica acumulada 
culturalmente que permite previsões em pequenas escalas. (BRASIL, PCN, 
1998, p.61) 
 
 
 

Maia e Maia (2010) chamam a atenção para a utilização dos conhecimentos populares na climatologia 

escolar, a partir da necessidade de uma renovação no processo de ensino e aprendizagem na 

geografia com a utilização dos ditos populares, aliado a necessidade de se manter o rigor científico. 

 

Através da utilização dos ditos populares e da observação sensível das 
nuvens, é possível contribuir com o fortalecimento da Climatologia Escolar no 
Ensino Fundamental. No entanto, é preciso se precaver para não fazer uso 
de “atos de fé” ou provérbios populares propagados por alguns professores 
de Geografia, os quais interpretam certos ditos populares que prevêem o 



tempo de forma equivocada. Um exemplo corriqueiro exprime-se quando o 
professor de Geografia, ao ser questionado sobre a razão pela qual a 
tonalidade do céu é azul, diz que o fenômeno é gerado pela reflexão das 
águas dos oceanos (MAIA E MAIA, 2010, p.53). 
 

 

Portanto no processo de ensino e aprendizagem se faz necessário – por parte de professores e 

estudantes - que haja um rigor na sistematização dos conhecimentos populares com o conhecimento 

científico e que nesta sistematização as experiências vividas permitam a construção de um saber 

geográfico. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No presente artigo, a compreensão de que no processo de ensino e aprendizagem na geografia 

escolar os conteúdos e os saberes de professores e estudantes são construídos no espaço escolar 

surgiu de minhas inquietações como professor de geografia do ensino médio e fundamental. 

 

A preocupação de dar voz e vez aos diversos conhecimentos e não apenas ao científico – como se 

este fosse à única referência no espaço escolar – é permitir que os principais atores do processo de 

ensino e aprendizagem possam ter as experiências como basilares na construção dos conteúdos e de 

um saber geográfico na escola no processo de ensino e aprendizagem de geografia. 

 

Assim a teorização que utilizo que diferencia o conhecimento - sendo pertence ao “outro” - e o saber – 

que é do “eu” – é para evidenciar que o saber é algo subjetivo e construído a partir das significações e 

ressifignicações. Portanto um saber geográfico na escola é um evento único construído a partir das 

experiências vividas de quem o constrói. 

 

E os eventos e as experiências sendo singulares não permitem uma repetição de acontecer 

pedagógico, o que reforça a teoria de que para se construir conteúdos e um saber geográfico na escola 

não existem modelos pré-definidos ditando como isto deve ser. Não posso deixar de salientar que as 

experiências e os eventos também possuem uma dimensão plural, não no que tange à sucessibilidade 



destas, mas sim que no movimento do seu acontecer permite um leque de possibilidades o que denota 

um caráter plural. 

 

Trouxe a perspectiva de John Dewey (1979) sobre o que conhecemos como estudo advém das nossas 

experiências com a vida. Sendo assim creio que os conteúdos são construídos no espaço escolar a 

partir das tensões e discussões existentes nas experiências vividas, dos eventos que ocorrem e que, 

portanto não podem ser “veiculados” como se houvesse uma receita pronta para tal. 

 

E estas construções de conteúdos e de um saber geográfico na escola perpassam pelo conceito de 

currículo como uma construção social associada ao seu período geo-histórico. E com a perspectiva 

multirreferencial o currículo é uma criação daqueles que permeiam o espaço escolar, a partir de 

diversas referências, portanto os conhecimentos populares, o assistir um filme, um vídeo, uma partida 

de futebol possibilitam experenciar outros caminhos que não apenas o conhecimento científico. 

 

Assim não apenas espaço escolar - compreendido como um lugar -, mas os demais “lugares” de cada 

um dos principais atores do processo de ensino e aprendizagem tornam-se espaços de pertencimento 

em que as diversas experiências vividas destes são basilares no processo de ensino e aprendizagem 

de geografia.  

 

Portanto o objetivo maior é possibilitar que as experiências de vida, dos professores e estudantes 

façam parte da construção de outros conteúdos e de um saber geográfico na escola, para além da 

utilização dos livros didáticos, tornando o processo de ensino-aprendizagem, na maioria das vezes, 

mais atrativo, significativo e próximo de suas realidades, o que permite que estes de fato sintam-se 

protagonistas na construção do currículo que ocorre na vida cotidiana.  
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