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RESUMO: Quando entramos em contato com as chamadas “fronteiras teóricas”, 
primeiramente em um Curso de extensão universitária de Ensino e Aprendizagem Mediada de 
Geografia, e posteriormente com o ingresso em uma pesquisa sobre formação de professores, 
nossa prática docente marcada pelo reprodutivismo dos conteúdos dos livros didáticos que eram 
seguidos cegamente como uma ordem dada foi modificada com novas possibilidades através da 
aplicação de Sequências Didáticas por gêneros discursivos textuais. Neste artigo como resposta 
ao reprodutivismo marcado nas práticas docentes de nossas escolas discutiremos a importância 
da formação de sujeitos discursivos nas aulas de Geografia da Educação Básica como 
pressupostos teóricos e metodológicos das elaborações de textos dos alunos envolvidos.  
Espera-se assim repensar o ensino de Geografia a partir dos próprios alunos e professores. O 
trabalho de aplicação de sequências didáticas de Geografia por gêneros discursivos textuais 
com alunos da Escola Básica Pública iniciou-se em agosto de 2010 com a participação no 
Círculo de Pesquisa e Estudos das Fronteiras Teóricas para a Formação de Professores de 
Geografia, ligado ao LEMADI - Laboratório de Ensino e Material Didático - Departamento de 
Geografia, USP, coordenado pela Profª Drª Maria Eliza Miranda. As Sequências foram aplicadas 
em aulas de Geografia em 2010 e 2011 no âmbito da pesquisa para a formação de professores, 
abrangendo um universo de mais de mil alunos compondo dessa forma diferentes experiências 
em que serão analisadas as mudanças da prática docente por um lado relatadas e por outro lado 
registradas por amostras das elaborações de texto dos alunos envolvidos. Segundo Miranda 
(2010) as concepções adotadas foram denominadas “fronteiras teóricas para a formação de 
professores” as quais são a Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada de Reuven 
Feuerstein, a Filosofia da Linguagem de Mikhail Bakhtin e a ideia do Pensamento Complexo e 
da Religação dos Saberes de Edgar Morin. Estas fronteiras teóricas permeiam e fundamentam 
os caminhos da elaboração e aplicação de Sequências Didáticas para o ensino de Geografia no 
sentido da formação de sujeitos discursivos a partir da Educação Básica. Pretende-se aqui 
refletir a partir de propostas teóricas e metodológicas sobre o Ensino de Geografia que 
proporcione mudanças na formação de professores e na prática docente e assim a formação 
real de sujeitos discursivos na escola. O foco na formação de sujeitos discursivos apoia o 
desenvolvimento intelectual de alunos, bem como a aprendizagem do conhecimento científico. 
Assim, estamos buscando superar as simples cópias de respostas prontas por alunos e 
professores de um conhecimento morto que não apresenta reflexões e contribuições para nossa 
sociedade. É de extrema importância e responsabilidade o debate de novas possibilidades e 
contribuições para repensar a Educação, seja pelos professores e especialistas, bem como 
pelos governantes, sabendo-se do papel imprescindível da Geografia na formação de nossas 
gerações.  

Palavras chaves: Sequências didáticas; gêneros de texto; gênero de discurso, sujeito 
discursivo; fronteiras teóricas. 

 
RESUMEN: Cuando nos ponemos en contacto con las llamadas “fronteras teóricas”, 
primeramente en un Curso de Extensión Universitaria de Enseñanza y Aprendizaje Mediada de 
Geografía, y posteriormente con el ingreso en una pesquisa para formación de profesores, 
nuestra práctica docente marcada por el reproductivismo de los contenidos de los libros 
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didácticos usados ciegamente como un orden establecido, fue modificada con nuevas 
posibilidades por la aplicación de Secuencias Didácticas por géneros discursivos textuales. En 
este artículo, como respuesta al reproductivismo marcado en las prácticas docentes de nuestras 
escuelas, discutiremos la importancia de la formación de sujetos discursivos en las clases de 
Geografía de la Educación Básica como presupuestos teóricos y metodológicos de las 
producciones de textos de los alumnos envueltos. 
Se espera, así, repensar la enseñanza de Geografía a partir de los propios alumnos y 
profesores. El trabajo de aplicación de secuencias didácticas de Geografía por géneros 
discursivos textuales con alumnos de la Escuela Básica Pública ha empezado en agosto de 
2010 con la actuación en un Círculo de Pesquisa y Estudios de las Fronteras Teóricas para la 
Formación de Profesores de Geografía, ligado al LEMADI – Laboratorio de Enseñanza y Material 
Didáctico – Departamento de Geografía, USP, coordenado por la profesora Dra. Maria Eliza 
Miranda. Las secuencias han sido aplicadas en clases de Geografía en 2010 y 2011 en el ámbito 
de la pesquisa para la formación de profesores, abarcando un universo de más de mil alumnos, 
componiendo, así, diferentes experiencias en las cuales serán analizados los cambios de la 
práctica docente, por un lado relatadas, por otro apuntadas por las muestras de las producciones 
de texto de los alumnos. Segundo Miranda (2010), las concepciones adoptadas fueron 
denominadas “fronteras teóricas para la formación de profesores” y esas son la Teoría de la 
Experiencia de Aprendizaje Mediade de Reuven Feuerstein, la Filosofía del Lenguaje de Miakhail 
Bakhtin y la idea del Pensamiento Complejo y de la Religación de los Saberes de Edgar Morin. 
Estas fronteras teóricas traspasan y fundamentan los caminos de la elaboración y aplicación de 
Secuencias Didácticas para la enseñanza de Geografía en el sentido de la formación de sujetos 
discursivos a partir de la Educación Básica. Se pretende debatir, a partir de propuestas teóricas 
y metodológicas, un tipo de Enseñanza de Geografía que proporcione cambios en la formación 
de profesores y en la práctica docente y, así, la formación real de sujetos discursivos en la 
escuela. El enfoque en la formación de sujetos discursivos apoya el desarrollo intelectual de los 
alumnos, aun el aprendizaje del conocimiento científico. Abandonándose así las simples copias 
de repuestas dadas por alumnos y profesores de un conocimiento muerto que no presenta 
reflexiones y contribuciones para nuestra sociedad. 
El debate de nuevas posibilidades y contribuciones para repensar la Educación es de extrema 
importancia, sea por los profesores y especialistas, como por los gobernantes, conscientes del 
papel imprescindible de la Geografía en la formación de nuestras generaciones.  
 

 
Palabras-clave: secuencias didácticas; géneros de texto; género de discurso, sujeto discursivo; 

fronteras teóricas. 
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1. Concepção de sujeito 

 

Edgar Morin (2002) traz em sua obra um anexo denominado “A noção de sujeito”, com 
a qual vamos dialogar neste artigo, bem como a do sociólogo Alain Touraine (2011), entretanto 
iniciaremos nossa reflexão com a palavra concepção. 

Entendemos a importância dos professores refletirem muito sobre suas concepções, 
principalmente a de sujeito.  Buscamos no dicionário Houaiss a definição para concepção “1. 
fecundação de um óvulo 2. produção intelectual; teoria; criação 3. compreensão, percepção 4. 
ponto de vista, opinião.” (HOUAISS, 2008, p.176). 

Não consideramos que o trabalho docente exige as definições referentes à produção 
intelectual, teoria, criação, etc, mas trazemos a primeira definição para o corpo teórico e 
filosófico deste artigo, pois logo após a fecundação do óvulo há uma gestação para então 
finalmente o nascimento de um novo ser. 

Aqui entendemos que a concepção de sujeito apresentada vem sendo elaborada por 
outros autores que a conceberam antes, mas não negamos que pode ser, assim como foi para 
nós, uma concepção que necessita ser gestada no campo das ideias e estimular novas práticas 
docentes a partir destas reflexões. 

Iniciamos então, com uma provocação, que sujeito é este que concebemos, 
defendemos e formamos nas aulas de nossas escolas? E, sobretudo porque necessitamos 
refletir sobre a concepção de sujeito? 

 Para se chegar a uma resposta razoável é preciso em primeiro lugar segundo Morin 
(2002) uma concepção complexa de sujeito o que significa “reconhecer que, potencialmente, 
todo sujeito é não apenas ator, mas autor, capaz de cognição/escolha/decisão. (...)” (MORIN, 
2002, p.127). 

Podemos observar uma tendência massificadora dos discursos e atividades docentes 
em relação aos alunos que estão na Escola Básica, longe da capacidade de todo sujeito de 
cognição, escolha e decisão que aqui defendemos. 

Esta tendência reflete uma concepção de sujeito que está na base de muitas das 
decisões didáticas e pedagógicas tomadas no planejamento e durante as aulas em nome de 
uma acomodação, passividade e alienação confortante frente aos desafios contemporâneos. Em 
geral, enquanto professores, referimos-nos a grupo de alunos e as classes como um todo, e 
assim rotulamos e demarcamos como se todos fossem de determinado tipo de indivíduos 
matriculados em nossas escolas. 

A escola também é pensada por seus diretores, coordenadores e supervisores, numa 
visão geral, do todo. E numa esfera maior ainda são pensadas políticas públicas educacionais e 
o que se leva em conta ao tomar decisões do tipo são escolas sem rosto, sem identidade, sem 
contexto; um projeto de educação para um país inteiro, sem sujeitos. 
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Os determinismos e a massificação são encobertos por discursos de democratização, 
e ampliação da oferta de acesso à Escola pública e de qualidade está nos levando para uma 
situação muito crítica na formação de indivíduos e não de sujeitos. 

Nossos alunos, ao serem tratados como números, massa, contingente, demanda, 
clientela, estão saindo da escola menos propensos a aprenderem do que quando entraram, no 
sentido de que não temos conseguido expandir seus interesses mais puros por aprender e 
descobrir o funcionamento do mundo em que vivem e assim a possibilidade de se tornarem 
sujeitos. 

Esse tipo de pensamento, ainda que relatados por fatos superficiais, não corresponde 
mais a realidade que se instala frente aos acontecimentos e assim não respondem aos desafios 
contemporâneos, que segundo Touraine (2011) nos leva a refletir sobre um novo paradigma, 
sobretudo porque os problemas culturais adquiriram tal importância que o pensamento social 
deve organizar-se ao redor deles.  

A massificação a que nos referimos em nossas escolas reflete a atual situação social 
que valoriza “interações de comportamentos individuais” (JAPIASSU, 2012) que devem ser 
encaradas pelas ciências humanas, em especial, e em defesa da Geografia nos currículos 
escolares. 

Em relação a estes comportamentos individuais o autor faz uma breve descrição do 
que podemos constatar em nossas práticas: 

 

A diversificação dos estilos de vida e a aceleração das necessidades de 
satisfação conduziram o homem moderno a um avançado estado de 
narcisismo que se traduz por diversos fenômenos: indiferença, deserção do 
campo social, tratamento humorístico dos fatos, pacificação das relações 
ordinárias e ascensão da violência. Toda convicção é substituída pela 
necessidade de agradar ou por uma disfarçada ironia. (JAPIASSU, 2012, p. 
101) 

 

Em relação a esta realidade que identificamos, sem dúvida induzidas também por 
decisões econômicas liberais de mercado não tem nos levado senão a um modo de encarar os 
desafios educacionais contemporâneos senão ilusoriamente, fazendo-nos acreditar em 
felicidades e liberdades artificiais, passageiras e provisórias e que distanciam os seres humanos 
de suas capacidades e escolhas reais. 

Morin (2002) propõe uma concepção de sujeito, partindo não da afetividade, não do 
sentimento, mas de uma base bio-lógica, no sentido da lógica própria do ser vivo (Varela, 2007) 
passando pela relação que os indivíduos possuem com o meio em que vivem a fim de encontrar 
elementos para a sobrevivência enquanto organismo e enquanto ser cultural: ser humano. E 
neste sentido o autor nos oferece algumas ideias que devem ser levadas em consideração nesta 
concepção. 
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Entre elas que “qualquer concepção do gênero humano significa desenvolvimento 
conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de 
pertencer à espécie humana (...)” (MORIN, 2011, p.93). 

O autor afirma que reconhece que não existe uma autonomia totalmente livre do ser 
humano, mas enquanto ser social e cultural necessita desenvolver uma dependência original em 
relação à cultura, à língua e a um saber (MORIN, 2002, p.118). 

A esta dependência original é que Touraine (2011) afirma que:  

 

O sujeito se forma na vontade de escapar às forças, às regras, aos poderes 
que nos impedem de sermos nós mesmos, que procuram reduzir-nos ao 
estado de componente de seu sistema e de seu controle sobre a atividade, 
as intenções e as interações de todos. Essas lutas contra o que nos rouba o 
sentido de nossa existência são sempre lutas desiguais contra um poder, 
contra uma ordem. Não há um sujeito senão rebelde, dividido entre raiva e 
esperança. (TOURAINE, 2011, p. 119) 

      

 É na escola, no espírito de tantos adolescentes e jovens em suas buscas identitárias 
que podemos encontrar campo propício para o desenvolvimento de um novo paradigma ao 
começar pela concepção de sujeito que não deve ser descolada da dimensão cognitiva, como 
afirma Morin:  

 

(...) é preciso pensar que toda organização biológica necessita de uma 
dimensão cognitiva. (...) Da mesma maneira, o ser vivo (...) retira informações 
de seu meio ambiente e exerce uma atividade cognitiva inseparável de sua 
prática de ser vivo. Ou seja, a dimensão cognitiva é indispensável à vida. 
(MORIN, 2002, p. 119) 

 

Remetemos-nos a necessidade do professor pensar e refletir sobre si mesmo e sobre 
seus alunos enquanto sujeitos. Acerca das ideias do sujeito como indivíduo biológico nos faz 
buscar uma compreensão maior sobre todo o processo de desenvolvimento das estruturas 
cognitivas e para os aprendizados que vão ocorrendo nos anos de escolarização, tendo-se a 
escola como espaço do conhecimento. Como afirma Piaget (1976) a qualidade do que é inato 
consiste essencialmente nas possibilidades de funcionamento e não hereditariedade de 
estruturas organizadas de antemão. 

 Dessa forma a escola e especialmente as aulas se apresentam como possibilidade de 
funcionamento e estruturação do pensamento e da dimensão cognitiva indispensável a formação 
de sujeitos que conscientes podem cada vez mais criar dependências criativas com a  cultura 
em que estão inseridos. 
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Com esta possibilidade de funcionamento e estruturação do pensamento é preciso 
olhar para os alunos da educação básica e enxergar todo o potencial e seus “sinais de 
propensão para mudança” (Feuerstein, in Gomes, 2002, p.14). 

Somente a crença na modificabilidade humana é que pode levar a cabo a formação de 
sujeitos na e pela escola. “A teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) é baseada em 
um sistema de crenças originado da necessidade vital de ver aquelas crianças desenvolvendo-
se, apesar de todas as dificuldades e contra todos os prognósticos.” (Feuerstein, in Gomes, 
2002, p.14). 

Feuerstein, autor da teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) afirma que 
só tornou plausível sua teoria a partir de três pressupostos que vamos explicitar por acreditar 
que a concepção de sujeito na escola deva levar em consideração a ontogenia biológica e a 
ontogenia sociocultural dos seres humanos. 

A ontogenia biológica diz respeito em “perceber o ser humano como uma comunidade 
de células interagindo agitadamente entre si e com o ambiente” (Feuerstein in Gomes, 2002, p. 
15). 

A ontogenia sociocultural diz respeito “pela estrutura moral e comunicacional do ser 
humano. É essa parte do desenvolvimento que dá ao organismo a verdadeira natureza de 
entidade humana.” (Feuerstein in Gomes, 2002, p. 15). 

Considerando apenas estas duas ontogenias, nossas escolas poderiam ser 
transformadas pela consciência de sujeitos diferentes que seriam tratados minimamente com 
maior respeito, sendo na primeira a visão de indivíduo e na segunda, de maneira articulada, a 
interação cultural, ambas colaborando para a formação de sujeitos. 

Acontece que as ontogenias tanto biológicas, quanto sociocultural estão em constante 
“interação estressante, contínua e altamente conflituosa” (Feuerstein in Gomes, 2002, p. 15) tal 
relação pode ser explicada da seguinte maneira: 

 

 A entidade biológica certamente impõe limites e os traz à tona, ao mesmo 
tempo em que a ontogenia sociocultural luta por libertar o ser humano desses 
limites, modificando e criando novos rumos de vida, apesar da imposição, 
mas contra tal imposição da realidade biológica, neurológica e 
cromossômica. 

 

 Por fim, a concepção complexa de sujeito que aqui apresentamos e acreditamos 
está fundamentada em diferentes sistemas teóricos que se prestam ao bem dos nossos alunos e 
não apenas aos interesses puramente técnicos de formação de mão de obra dos seres 
humanos.  

Compreendemos que o bem dos alunos passa pelo apoio ao desenvolvimento de suas 
estruturas cognitivas e a tomada de consciência de sua formação enquanto sujeitos de tipo 
novo. 
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Por isso diante da complexidade da concepção de sujeito é que propomos que o 
professor revisite seu sistema de crenças e concepções entendendo-se como mediador 
importantíssimo e fundamental entre as relações das ontogenias na formação de sujeitos de tipo 
novo.  

Mas o que e como mediar os alunos, sujeitos em formação?   

 

 

2. Sujeito Discursivo 

 

Durante muito tempo pensamos em diferentes caminhos metodológicos para a 
formação de sujeitos, porém sem êxito ou com poucas conquistas no sentido quantitativo. 
Durante um ano letivo nas aulas de Geografia seguimos nosso trabalho docente, mas sem 
desistirmos de encontrar o caminho teórico-metodológico para que todos os alunos possam 
tornar-se sujeitos. 

E a questão que permanece é como garantir a formação de sujeitos na escola, como 
colocar em prática a concepção de sujeito autor, capaz de cognição/escolha/decisão? Um sujeito 
que obrigatoriamente para sua sobrevivência estabelece vínculos com a sociedade e sua 
cultura? 

Enquanto sujeitos, produzimos discursos que dão forma a enunciados que podem 
revelar nossa forma de pensar, de compreender o mundo em que vivemos e como ele está 
organizado. 

Sendo a escola um espaço para a elaboração de pensamentos, sobretudo com 
enfoque no pensamento científico se faz necessário compreender o que e como os alunos estão 
construindo seus próprios enunciados e, por conseguinte seus discursos. 

Mesmo diante dos argumentos mais pessimistas da realidade de muitas escolas no 
que diz respeito aos relatos de indisciplina, violência, analfabetismo e desinteresse, por mais que 
pareça que não é possível, há discursos e enunciados na materialidade dos textos orais e 
escritos dos alunos. 

É preciso fazer uma breve distinção no que diz respeito aos gêneros discursivos 
primários (simples) e secundários (complexos) segundo o Círculo de Bakhtin (2010, p.263). Os 
gêneros discursivos primários (simples) possuem estreita ligação com o imediato da vida 
concreta, já os gêneros discursivos secundários (complexos) "surgem das condições de um 
convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 
(predominantemente o escrito) (...)" (Bakhtin, 2010, p.263). 

Sendo assim é possível pensarmos que os alunos chegam à escola munidos de 
discursos primários que são elaborados no cotidiano das relações em que estão inseridos, e 
cabe a escola, como papel e missão, oportunizar concretamente a possibilidade desses mesmos 
discursos primários (simples)  serem incorporados e reelaborados em discursos secundários 
(complexos) (BAKHTIN (2010, p.263). 
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Partindo desta possibilidade, a escola e, principalmente, o professor retoma a 
centralidade de seu papel na sociedade que é a formação de sujeitos discursivos, capazes de 
comunicar suas ideias e formas de pensar de maneira mais competente, real e consciente das 
forças que nos impedem de sermos nós mesmos.  (TOURAINE, 2011, p. 119). 

Um sujeito discursivo dialoga todo o tempo considerando os outros enunciados, ou 
seja, os outros sujeitos discursivos, "por sua precisão e simplicidade, o diálogo é a forma 
clássica de comunicação discursiva" (Bakhtin, 2010, p.275) e, assim compreendido, o diálogo 
torna-se fundamental nas práticas docentes. Dessa forma não concebemos práticas que não 
considerem os discursos dos alunos e que não os conceba como sujeitos discursivos 
enunciadores "na corrente complexamente organizada de outros enunciados" (Bakhtin, 2010, 
p.272). 

Nesta corrente comunicacional compreendemos os enunciados dos sujeitos 
discursivos envolvidos, segundo Bakhtin (2010, p.271) como objetivo real da comunicação, e 
entendemos assim que não há como pensar a formação de sujeitos sem o pensamento 
complexo, cujos discursos, enunciados, textos sejam de natureza ativamente responsiva. 

Por isso, nossa resposta à realidade massificadora e reprodutivista sobre os alunos 
enquanto indivíduos considera a compreensão dos gêneros de discurso que apesar de sua 
forma mais ou menos estável na sociedade nos possibilita formar sujeitos, pois segundo Bakhtin: 

 

Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 
individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais 
flexível e sutil a situação singular da comunicação; em suma realizamos de 
modo mais bem acabado o nosso livre projeto de discurso. (BAKHTIN, 2010, 
p.285). 

  

E é no professor que reside toda nossa esperança na educação frente ao cenário 
sociocultural da escola atual, tão cruel e desolador, que é possível e necessário considerarmos 
nossos alunos como sujeitos discursivos. E é pelo olhar e percepção do professor que se iniciam 
os processos de mediação para o avanço do desenvolvimento e da aprendizagem. 

 

3. A Geografia e a formação de sujeitos discursivos 

 

Pensamos a Geografia como ciência humana e são enormes as dificuldades 
epistemológicas para responder aos desafios contemporâneos do individualismo metodológico, 
como denomina Japiassu (2012) em sua obra A crise das Ciências Humanas. 

No capítulo três que trata do “Declínio” das Ciências Humanas o autor faz uma leitura 
dos vários acontecimentos que as fizeram perder prestígio intelectual e social e assim destaca:  
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Nas últimas décadas, com a derrocada das ideologias de esquerda, com o 
fim dos megarrelatos ou grandes sínteses (filosóficas, teológicas ou 
ideológicas), com o triunfo crescente da sociedade de consumo e a crise das 
significações imaginárias tradicionais, assistimos ao ressurgimento com força 
de um verdadeiro neotoquevillismo interpretando a história da modernidade, 
não mais a partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista, mas 
segundo uma dinâmica de emancipação do indivíduo relativamente ao peso 
das tradições e hierarquias naturais. (JAPIASSU, 2012, p.108) 

  

Frente à condição contemporânea apontada as Ciências Humanas caminharam para o 
esfacelamento do conhecimento, a especialização dos saberes, o tecnicismo das pesquisas, da 
profissionalização dos pesquisadores e do aumento considerável do número de profissionais, 
além da hegemonia das pesquisas burocráticas a que se submeteram a fim de responder as 
demandas do poder vigente em troca de recursos. 

O autor aponta entre outras causas de tal declínio das Ciências Humanas sua 
despolitização frente à força mobilizadora do mercado como aquele que determina a ações 
individuais para suprimir os interesses de felicidade através de um consumo que põe a serviço 
desta lógica o Estado e toda a sociedade. 

Mas ao mesmo tempo que vemos o conjunto das Ciências Humanas imobilizadas e 
despolitizadas é através delas que podemos enxergar as possibilidades: “O que devemos fazer 
para que as Ciências Humanas voltem a alimentar o diálogo dos homens entre si e o debate 
político da sociedade consigo mesma?” (JAPIASSU, 2012, p.119) 

A mesma questão pode ser feita pela escola às Ciências Humanas, em especial a 
Geografia, no sentido do diálogo e debate para a formação de sujeitos discursivos que precisam 
fazer parte dos currículos escolares.  

Bem como os grandes centros de pesquisas, as universidades, as escolas de 
Educação Básica também tem responsabilidade neste debate, e assim sendo podem deixar de 
ser meras reprodutoras de técnicas de ensino para serem também sujeitos nesta discussão que 
não pode ser deixada para depois ou continuar a ser comandada pelos interesses supremos que 
comandam aquilo que denominamos de mercado. 

Japiassu (2012) defende a ideia de que as Ciências Humanas não podem abrir mão da 
condição de pensar o nosso tempo e de exercer um relevante papel de esclarecer e despertar as 
consciências coletivas.  

É preciso e urgente que se reflita sobre os tempos e espaços em que vivemos, pois 
“não devemos aceitar que, a partir das ciências humanas, sejam constituídas técnicas capazes 
de bloquear e recalcar o desejo dos sujeitos humanos, técnicas de reeducação, readaptação, 
reintegração, reinserção, ressocialização etc.” (JAPIASSU, 2012, p.141). 

Debater a partir de propostas teóricas e metodológicas um Ensino de Geografia que 
proporcione mudanças na formação de professores, na prática docente e assim a formação real 
de sujeitos discursivos na escola, a partir do nosso tempo, ou seja, de nossas demandas 
contemporâneas, é também tarefa dos cientistas, principalmente das Ciências Humanas. 
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4. Aplicação de sequências didáticas por gêneros discursivo-textuais 

 

A aplicação de sequências didáticas por gêneros discursivo-textuais é uma proposta 
teórica e metodológica que compõe o corpo de uma pesquisa dialógica, assim chamada pela 
Profª Drª Maria Eliza Miranda, do Departamento de Geografia, da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP), Brasil. 

Segundo Miranda (2010) as concepções adotadas foram denominadas “fronteiras 
teóricas para a formação de professores” e são elas a Teoria da Experiência de Aprendizagem 
Mediada de Reuven Feuerstein, a Filosofia da Linguagem de Mikhail Bakhtin e a ideia do 
Pensamento Complexo e da Religação dos Saberes de Edgar Morin.  

Estas fronteiras teóricas permeiam e fundamentam os caminhos da elaboração e 
aplicação de Sequências Didáticas para o ensino de Geografia no sentido da formação de 
sujeitos discursivos a partir da Educação Básica.  

O trabalho de aplicação de sequências didáticas de Geografia por gêneros discursivos 
textuais com alunos da Escola Básica Pública iniciou-se em agosto de 2010 com a participação 
em um Círculo de Pesquisa e Estudos das Fronteiras Teóricas para a Formação de Professores 
de Geografia, ligado ao LEMADI - Laboratório de Ensino e Material Didático - Departamento de 
Geografia, USP, coordenado pela profª Drª Maria Eliza Miranda.  

As Sequências foram aplicadas em aulas de Geografia em 2010 e 2011 no âmbito da 
pesquisa para a formação de professores, abrangendo um universo de mais de mil alunos 
compondo dessa forma diferentes experiências em que estão sendo analisadas as mudanças da 
prática docente por um lado relatadas e por outro identificadas pelas amostras das elaborações 
de texto dos alunos envolvidos.  

A análise a seguir é uma amostra da aplicação de sequência didática que não faz parte 
do âmbito da pesquisa, mas que a sucedeu no sentido de continuação das mudanças da nossa 
prática docente no segundo semestre do ano letivo de 2012. Sabemos que o relato será um 
tanto quanto superficial, pois há muitos elementos que compõem tal proposta teórica e 
metodológica e o que objetivamos aqui é apontar alguns deles, que neste momento julgamos 
importante para o debate urgente no campo da Educação e do ensino de Geografia. 

Partimos de um interesse e um desejo profundo de olhar para o texto do aluno apesar 
da realidade em que mal sabem expressar alguma ideia coerente seja através de um texto 
escrito ou mesmo oralmente quanto mais um discurso, imersos em um conhecimento de baixa 
complexidade, tão espontâneo que nos leva a repensar a escola e a prática docente. 

Nosso interesse pelo texto dos alunos se apoia na reflexão em que Brait (2012) discute 
o papel central do texto e discurso na teoria bakhtiniana: 
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Como se verá, o conceito bakhtiniano de texto produzido pelos trabalhos de 
Bakhtin/Voloshinov afasta-se de uma concepção que o colocaria como 
autônomo, passível de ser compreendido somente por seus elementos 
linguísticos, por exemplo, ou pelas partes que o integram, para inseri-lo numa 
perspectiva mais ampla, ligada ao enunciado concreto que o abriga, a 
discursos que o constituem, a autoria individual ou coletiva, a destinatários 
próximos, reais ou imaginados, a esfera de produção, circulação e recepção, 
interação. (BRAIT, 2012, p.10) 

 

Identificamos na perspectiva apontada novas possibilidades e contribuições para 
repensar a Educação e o ensino de Geografia a partir dos próprios alunos e professores 
enunciadores e numa concepção ampla, no sentido de enunciados. 

A aplicação de sequências didáticas na pesquisa para a Formação de Professores se 
apoia nos trabalhos de Schneuwly, Noverraz e Dolz (2010) que propõem ao ensino de línguas 
um procedimento que parte do seguinte postulado: “é possível ensinar a escrever textos e a 
exprimir-se oralmente em situações públicas escolares e extra-escolares” (p.82). 

Neste ponto entendemos os textos dos alunos como possibilidade real da expressão 
de seus enunciados, através dos gêneros discursivos, o desenvolvimento de suas estruturas 
mentais mais elaboradas, levando-os a pensar de maneira contextualizada e complexa. 

Ainda que esta árdua tarefa seja inicialmente desconhecida por professores de 
Geografia, ela se constitui numa opção verdadeira de ensino e aprendizagem. 

Iniciamos as sequências realizando uma discussão a partir de um roteiro de questões 
acerca do gênero textual e discursivo que vamos trabalhar em toda a sequência didática. 

A opção do grupo de pesquisa para a Formação de professores foi pelo discurso 
acadêmico sendo este considerado um gênero discursivo importante e estruturante para outros 
que os alunos terão contato em suas vidas, nas diferentes situações comunicacionais. 

Seguimos esta opção em nossa prática e propomos aos alunos a elaboração de 
dissertações com o objetivo de desenvolver a capacidade de linguagem argumentativa. 

Nas classes de aplicação dos alunos das 8ª séries/9º anos (último ano do Ensino 
Fundamental) e 7ª séries/8º anos sempre encontramos alunos que questionaram durante a 
atividade de discussão acerca do gênero textual-discursivo se aquela aula era de Português, ou 
se não era para o professor de Língua Portuguesa fazer aquele tipo de  discussão.  Já nas 
classes dos alunos das 5ª séries/6º anos apareceram comentários que exprimiam alguma 
relação com o conhecimento das aulas de Língua Portuguesa. 

Para a realização de tal discussão houve a necessidade retomarmos, enquanto 
professor de Geografia, as características dos autores e receptores e, sobretudo do contexto do 
gênero textual dissertação, que já deveria ser dominado por todo e qualquer professor. Além 
disso, considera-se inclusive nos discursos oficiais que a competência leitora e escritora é 
compromisso de todas as áreas do conhecimento no currículo escolar. 
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Após a discussão das características do gênero discursivo-textual dissertação seguiu-
se a apresentação para os alunos de toda a sequência didática como “um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” 
(SCHNEUWLY, NOVERRAZ E DOLZ, 2010, p.82), que se desenvolve através de módulos e de 
uma pergunta que se constitui como um problema a ser investigado durante a aplicação da 
sequência.  

Segundo Fonseca (1998, p.90) ao explicar a filogênese e ontogênese da cognição, 
aponta a resolução de problemas como um processo ativo que “consiste numa série de passos 
interiorizados ou numa família de procedimentos em direção de uma resposta (output) 
desejada”. 

O foco neste tipo de trabalho é o aprendizado do processo pelo qual os alunos 
vivenciam e não os conteúdos que aqui são concebidos como ferramentas necessárias para o 
desenvolvimento de funções cognitivas que serão capazes de operar sobre quaisquer outros 
conteúdos, como afirma Fonseca: 

 

Repetindo o movimento, ou melhor, a solução do problema, que teve 
sucesso, e incorporando um ato mais amplo e integrado, reagrupando os 
componentes em novos padrões de relações complexas e estratégicas mais 
eficientes, o indivíduo tende a aprender, antecipando-se e adaptando-se às 
mudanças. O processo de aprendizagem é, deste modo, caracterizado não 
como um processo gradual e cumulativo, mas como uma espiral de 
crescimento contínuo e cíclico. A progressão dos passos a dar para 
solucionar tarefas reflete uma transformação cognitiva progressiva que se 
opera por unidades organizacionais mais vastas e integradas. (FONSECA, 
1998, p.91) 

 

Entendemos assim a opção de ensinar Geografia por gêneros discursivo-textuais por 
intermédio de um problema como condição para o pensamento complexo e a religação dos 
saberes propostos por Morin, que devem ser visíveis o contexto, o global, o multidimensional e o 
próprio contexto; sendo “a contextualização condição essencial da eficácia do funcionamento 
cognitivo” (MORIN, 2011, p. 34). 

Além do funcionamento cognitivo por intermédio do processo da resolução de 
problemas privilegiado nesta opção há ainda a contextualização do conteúdo que passa a ser 
aprendido com maior sentido: 

 

O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É 
preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram 
sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio 
contexto, e o texto necessita do contexto no qual se enuncia. (MORIN, 2011, 
p.34) 
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Ainda para fortalecer nossa posição quanto à alta complexidade de tal trabalho 
consideramos como o geógrafo Monbeig que “a Geografia não é uma ciência de fatos isolados 
simples, passíveis de serem conhecidos por si e em si” (MONBEIG, 1956, p.8) e se o conteúdo 
não estiver contextualizado no âmbito da complexidade do mundo que vivemos não fará sentido 
e muito menos despertará o interesse científico que é possível encontrar em nossos alunos. 

Em três classes de 6º anos do Ensino Fundamental em uma escola pública do 
município São Paulo apresentamos o seguinte problema: Como o cuidado com o uso dos solos 
pode ser importante para a vida nas cidades? O que é preciso para que aconteça tal cuidado? 

Depois da discussão acerca do gênero textual-discursivo os alunos escreveram uma 
primeira dissertação sem ter nenhum tipo de explicação sobre o problema. 

Destacamos que os alunos, em sua maioria, não apresentaram resistências em 
escrever sobre um problema em que não tinham estudado ainda e se colocaram a pensar sobre 
o tema. Pensar... não é esta uma das tarefas primordiais da escola, ensinar a pensar? 

As atividades foram organizadas em dois módulos de trabalho e por fim uma nova 
dissertação final para responder a pergunta sobre o problema investigado.  

A consciência dos limites de tempo e de espaço na organização do planejamento de 
um trabalho como este deve estar presente, pois o que se observa no ambiente escolar são 
atividades extras, acontecimentos de ordem prática e que acabam desviando a centralidade das 
aulas e assim interferindo na investigação do problema que acaba ficando aparentemente 
incompleta. 

Por isso é muito importante que o professor ao planejar suas aulas mantenha o foco do 
trabalho na investigação do problema, pois assim os alunos terão condições mais próximas e 
reais do contexto para pensarem sobre o tema que se pretende. 

Em muitas das dissertações iniciais é possível observar o quanto os alunos já possuem 
conceitos e utilizam-se deles para expressar suas ideias. De acordo com Vigotsky (2009) as 
crianças chegam à escola com conhecimentos espontâneos e cabe a ela oportunizar o processo 
de desenvolvimento das funções psicológicas superiores favorecendo com o trabalho 
pedagógico a passagem dos conhecimentos espontâneos na estruturação dos conhecimentos 
científicos. 

O mesmo autor destaca a importância do próprio conhecimento científico no 
desenvolvimento dos alunos e do papel do professor neste processo: 

 

O curso do desenvolvimento do conceito científico nas ciências sociais 
transcorre sob as condições do processo educacional, que constitui uma 
forma original de colaboração sistemática entre o pedagogo e a criança, 
colaboração essa em cujo processo ocorre o amadurecimento das funções 
psicológicas superiores da criança com o auxílio e a participação do adulto.  

(VIGOTSKY, 2009, p.244) 

 



14 

 

Ao relatar que os alunos não apresentaram resistência em escrever sobre um tema, 
sem antes ter estudado sobre, não quer dizer que para se chegar a este fato não foi realizada 
nenhuma mediação e que apenas foi dito escrevam! Como bem afirmou Vigotsky sobre a 
colaboração sistemática entre o professor e o aluno, esta é fundamental para que o processo de 
aplicação de sequência didática transcorra com a seriedade, complexidade e profundidade 
levando em consideração a valorização do potencial de aprendizagem já que estamos diante de 
adolescentes tipicamente ativos, agitados, dispersos, animados, desinteressados... 

É neste sentido que a Teoria da Aprendizagem Mediada de Reuven Feuerstein nos 
oferece elementos para que o professor consiga realizar as mediações necessárias junto aos 
seus alunos a fim de contribuir para o desenvolvimento, principalmente cognitivo, o aprendizado 
e assim a formação de sujeitos discursivos. 

Segundo Fonseca (1998, p.76) sobre o papel do professor mediador: 

 

(...) provocar desafios, situações novas e complexas, de acordo com o nível 
de competência dos mediatizados; encorajar a curiosidade intelectual, 
promovendo a originalidade e a criatividade; propor tarefas não-
convencionais e imprevisíveis; estimular os mediatizados a criarem situações 
e a expô-las em envolvimentos de aprendizagem; consciencializar os 
indivíduos quando satisfazem e ultrapassam ou resolvem situações novas e 
complexas; apresentar modelos de excelência e de êxito na aprendizagem; 
provocar e iniciar discussões sobre temas relevantes às situações de 
aprendizagem; fazer sentir aos mediatizados o crescimento cognitivo que 
foram capazes de materializar a fim de se confrontarem com situações cada 
vez mais inovadoras e complexas, etc. (FONSECA, 1998, p.76) 

   

A responsabilidade se torna enorme para o professor consciente e que se propõe a ser 
mediador do mundo e da construção do conhecimento de seus alunos. 

Aqueles profissionais que trabalham com a Teoria da Experiência de Aprendizagem 
Mediada vão aos poucos aprendendo e realizando um movimento altamente reflexivo sobre sua 
prática ao realizar a mediação e o quanto colabora para a formação de sujeito através de três 
critérios chamados universais de mediação como expõe Gomes (2002, p.87): 

1. Mediação de intencionalidade e reciprocidade; 

2. Mediação de significado; 

3. Mediação de transcendência. 

Existem outros critérios de mediação que, segundo o autor, podem variar de acordo 
com a cultura dos sujeitos envolvidos, mas as critérios indicados são considerados universais e 
fundamentais para que uma relação seja considerada mediada. 

Os dilemas da prática docente em contato com a frente teórica de Aprendizagem 
Mediada pode significar inúmeras possibilidades de centrar a turma da classe para que 
entendam a importância e o significado da atividade proposta. Para isso o professor tem que 
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verbalizar sua intenção e o que ele espera da turma. E, por fim, o quanto aquela atividade em 
que o aluno é o protagonista da ação possui de sentido para outras situações e contextos e não 
somente o momento presente. 

 Para conseguir que alunos escrevam suas produções é preciso com maior ou menor 
intensidade, esforço e energia dependendo da turma que o professor faça as mediações.  

 Enquanto que com as turmas mais jovens de 5ª séries/6º anos a mediação do 
problema foi mais tranquila, já nas três 8ª série/9º anos a resistência foi muito maior, também 
frente à complexidade e nível de abstração maior exigido pelo problema proposto: Qual a 
importância do território para a sobrevivência de uma nação? Tal importância do território 
justifica a disputa de poder do espaço através de conflitos e guerras? 

Outro aspecto a ser observado em sequências didáticas por gêneros discursivo-
textuais é que é possível constatar o quanto os alunos aprendem tantas outras coisas que o 
professor não tinha objetivado no seu planejamento. 

Em uma pequena amostra de uma 5º série/6º ano A, em um universo de 16 alunos que 
fizeram duas dissertações, sendo uma inicial e outra final apenas observando os títulos dos 
textos iniciais tivemos oito variações: 

 O solo nas cidades (4 dissertações) 

 O solo e a humanidade (1 dissertação) 

 O cuidado dos solos/Para que cuidar do solo?/ Certos cuidados com os solos nas 
cidades (4 dissertações) 

 A importância dos solos (3 dissertações) 

 Os solos em várias condições (1 dissertação) 

 Como está a cidade? (1 dissertação) 

 Os solos são muito usados (1 dissertação) 

 O meu solo na cidade (1 dissertação) 

 

Nos textos finais apenas uma aluna não modificou o título, o restante todos os alunos 
modificaram seus títulos e temos então onze variações: 

 Como aprender sobre o solo? (1 dissertação) 

 Os solos na cidade (1 dissertação) 

 Conhecendo mais o solo (1 dissertação) 

 O solo para a humanidade (1 dissertação) 

 O solo prejudicado (1 dissertação) 
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 O solo é para a vida toda? (1 dissertação) 

 O solo do planeta (1 dissertação) 

 Futuro do solo (1 dissertação) 

 A importância do solo (2 dissertação) 

 Nos campos de futebol, quadras, casas, prédios e etc...estão sobre o... (1 dissertação) 

 A importância e o cuidado do uso dos solos nas cidades/ Dicas para cuidar do solo/ Se 
não cuidarmos do solo, quem cuidará?/ Cuide do solo /Como o cuidado no uso dos 
solos pode ser importante para a vida nas cidades? O que é preciso para que aconteça 
tal cuidado? (5 dissertações) 

 

Apenas com este dado inicial é possível observar que os alunos olharam para os seus 
textos iniciais e mudaram de ideia, pensaram melhor, aprenderam outros conteúdos sobre o 
tema e compreenderam que o seu próprio conhecimento avança que não é estático e sim 
passível de mudanças. 

Neste sentido entendemos o fato analisado como um movimento dialógico dos alunos 
com seus próprios textos e com o conhecimento que foi aprendido, além de possibilitar ao 
professor que participe deste movimento através da relação mediada do processo de elaboração 
do discurso. 

Além dessa possibilidade real de mediação que o professor tem para a aprendizagem 
dos alunos, estes como enunciadores também esperam “não uma compreensão passiva  (...), 
mas uma resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc.” 
(BAKHTIN, 2012, p.272) do leitor do seu texto.  

Neste movimento dialógico, como parte da pesquisa para a formação de professores 
adotamos, para além do professor, uma atividade em que os alunos trocam seus textos entre si, 
em busca de sugestões e recomendações de seus próprios colegas para os textos. 

 Em nenhum momento os alunos deixam de esperar as considerações do professor 
como parte importantíssima do seu aprendizado, mas há uma ruptura no sentido que deixam de 
esperar do professor se determinada atividade está “certa ou errada”, mas aguardam ansiosos 
por sua avaliação sabendo que tem a chance e que podem melhorar.   

Outro aspecto que gostaria de destacar das elaborações dos textos dos alunos é a 
mediação do significado e da transcendência realizadas e que consequentemente acabam 
sendo dialogadas através dos enunciados dos alunos na materialidade de seus textos. 

Muitos textos apontam como este para a importância e valor do estudo: “Você pode 
continuar destruindo o solo, mas quando conhecemos o estudo do solo com mais profundidade 
paramos de destruir o solo” Caio Vinicius Santos de Oliveira, 5ª A.  
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A aluna conclui sua dissertação: “Precisamos colaborar para esse cuidado. Pois 
conhecendo melhor cada tipo (de solo) aprendemos a cuidar melhor.” Maxcinne Cristinne 
Barbosa, 5ª A. 

Outro aluno inicia sua dissertação apontando que: “É muito bom conhecermos o solo e 
suas características, para o uso consciente dele nas cidades. Estudar o solo é bem importante 
quando se for construir casas prédios ou pontes, é bom verificar se o solo é firme para aguentar 
uma construção de grande peso e estudar se na área pode haver deslizamentos de terra.” Davi 
Vicente Soares, 5ª A. 

Durante a prática do trabalho de sequências Didáticas por gêneros discursivo-textuais 
o professor vai aprendendo a analisar através dos enunciados orais e escritos dos seus alunos 
os aspectos que melhor foram mediados, bem como aqueles que precisam ser retomados com 
novas mediações. Ou seja, a leitura crítica do trabalho do professor deve ser os enunciados dos 
próprios alunos juntamente com as teorias que vão indicando os caminhos metodológicos, sendo 
deixados para trás as tentativas de acertos e erros da prática docente. 

 

5. Conclusão 

 

O trabalho docente de sequências didáticas por gênero discursivo-textual nas aulas de 
Geografia possibilita aos professores e alunos a se tornarem sujeitos discursivos, pois ao serem 
mobilizados em torno de um problema mais próximo da realidade e que envolva investigação 
científica é possível que reflitam sobre sua condição neste mundo, realizem leituras e 
compreensões, num movimento ativamente dialógico com os outros, com o conhecimento e com 
o seu próprio discurso. 

Tal movimento dialógico vai conduzindo alunos e professores a uma formação criativa 
e única, pois cada enunciado ganha dimensões inesperadas, longe das reproduções de 
respostas prontas e acabadas de um conhecimento morto. 

Mas para isso o professor deve se preparar para fazer das aulas relações mediadas e 
não relações improvisadas ou instintivas.  

Ao professor é necessária e urgente esta reflexão numa formação que seja capaz de 
aproximá-lo dos desafios contemporâneos de indivíduos que possuem todo o potencial para 
serem sujeitos. Enquanto sujeitos merecem respeito e afinco para o bom desenvolvimento e 
aprendizado de todas as suas capacidades. 

Uma formação que amplie e aprofunde as possibilidades do trabalho por gêneros 
discursivo-textuais para que deixe de ser superficial ou apenas reprodução de uma vivência do 
professor enquanto aluno ou uma tarefa do professor de Línguas. 

Uma formação que olhe para a Ciência Geográfica como um conhecimento complexo e 
que como Ciência Humana é responsável por muitas dimensões, mas a política principalmente. 
E por isso urgente que se façam novos debates acerca do seu papel na sociedade e que se 
garanta seu espaço no currículo escolar. 
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Com este trabalho espera-se uma escola diferente, com alunos e professores como 
sujeitos discursivos para que se encontrem autores, capazes de reflexão, escolha, decisões 
frente a forças que insistem em nos forjar como indivíduos e nos levar para um mundo 
desumano.   

Consideramos assim ter apresentado elementos importantes do trabalho teórico 
metodológico para o ensino de Geografia com o qual estamos envolvidos, quanto ao foco no 
processo de aprendizagem e não no conteúdo; o papel de mediador do professor neste 
processo; o quanto os enunciados dos alunos são elaborados durante o processo de mediação 
do professor; o processo com foco na dialogicidade dos alunos com o conhecimento através de 
diferentes e seus próprios textos. 

Visamos assim a formação de sujeitos discursivos na Escola Básica pública através do 
pensamento complexo de uma ciência que retomem a ação de pensar o seu tempo e espaço, a 
GEOGRAFIA.  
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