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Resumo: Este trabalho apresentará os resultados preliminares da pesquisa que avalia a 
utilização e o uso de fascículos didáticos sobre a Região Metropolitana de Goiânia (RMG) no 
ensino de Geografia. Os fascículos são elaborados pela Rede de Pesquisa sobre o Ensino de 
Cidade (REPEC) e referem-se aos seguintes temas: “Bacias Hidrográficas”, “Cartografia”, 
“Violência Urbana” e “Espaço Urbano”, ambos sobre a RMG.  Desta forma, a pesquisa 
empenhou-se no processo de acompanhamento sobre o uso desses materiais didáticos na sala 
de aula, verificando e avaliando a utilização dos mesmos, analisando as dificuldades enfrentadas 
pelos professores da Rede Municipal de Ensino de Goiânia (RME) tendo em vista a metodologia 
e os conteúdos contidos nesses materiais didáticos. Para a realização desta pesquisa adotou-se 
uma abordagem de natureza qualitativa, com instrumentos que possibilitaram o uso e a 
utilização dos fascículos didáticos na sala de aula mediante a aplicação de um questionário 
semiestruturado, aplicado em 31 escolas municipais da rede de ensino de Goiânia. Com base 
nos resultados que dificultam o uso do material didático, destaca-se: a rigidez no tempo do 
currículo escolar dificultando a utilização desses materiais didáticos alternativos às práticas dos 
professores; a dificuldade de trabalhar com a metodologia dos fascículos didáticos sobre a RMG; 
as dificuldades com o tratamento de alguns conteúdos de Geografia, principalmente para os 
professores que ensinam Geografia nos anos iniciais e que não são formados na área; 
desinteresse de gestores de algumas escolas que não se empenharam em usar o material 
recebido. Tais dificuldades apontam para a necessidade de novas parcerias junto aos 
professores da RME de Goiânia de forma que esse material possa qualificar ainda mais a prática 
do professor de Geografia na rede de ensino de Goiânia.  
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Introdução 

 

Este trabalho é um resultado preliminar sobre a avaliação da utilização e uso dos 

materiais didáticos elaborados pela Rede de Pesquisa sobre o Ensino de Cidade (REPEC). Essa 

rede é constituída por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG), Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e por professores 

da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, além de alunos da Pós-Graduação e da Graduação 

em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da UFG. Os materiais elaborados 

pela REPEC versam sobre os seguintes temas: “Bacias Hidrográficas”, “Cartografia”, “Violência 
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Urbana” e “Espaço Urbano” da Região Metropolitana de Goiânia (RMG), que compõem a 

coleção “Aprender com a Cidade”, denominados de fascículos didáticos.  

Já os fascículos didáticos elaborados pelo grupo da REPEC tem por base o estudo da 

cidade, compreendida como o lugar da vida cotidiana de professores e alunos, como referência 

espacial importante na formação escolar, especialmente no ensino de Geografia e que promover 

noções espaciais no aluno. Segundo Cavalcanti (2001, p. 11), “a cidade é o lócus privilegiado da 

vida social, à medida que, mais do que abrigar a maior parte da população, ela produz um modo 

de vida que se generaliza”. 

Os primeiros fascículos didáticos foram editados no final de 2010, numa parceria entre a 

REPEC e a Secretaria Municipal de Ensino (SME) de Goiânia e foram disponibilizados a todas as 

escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino (RME). Entretanto, enfatiza-se que a 

disponibilização do material na rede municipal de ensino não garante o seu uso. Desta forma, 

organizou-se um grupo de pesquisa objetivando o acompanhamento e o uso desses materiais. 

Nesse processo de acompanhamento do uso e da utilização dos referidos materiais, analisou-se as 

dificuldades apontadas pelos professores ao utilizarem esse material na sala de aula. Essa 

verificação e análise servirão de subsídios, ainda na continuidade dessa pesquisa, para um processo 

de formação continuada de professores de Geografia, essencialmente, visando uma melhor 

utilização dos fascículos didáticos sobre a RMG. 

Esse trabalho, em um primeiro momento, abordará os princípios orientadores de 

elaboração e concepção dos fascículos didáticos e, em um segundo momento, ser abordado 

sobre a identificação das escolas que receberam os ditos materiais didáticos. De tal modo, após 

a identificação das escolas, ocorrerá a caracterização do uso dos fascículos nas escolas para, só 

então, haver uma reflexão sobre a utilização dos materiais pelo professor.  

 

O porquê dos fascículos didáticos sobre a Região Metropolitana de Goiânia 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998, p.26) alertam sobre a importância do 

ensino de Geografia no que se refere ao estudo dos processos históricos na formação das 

sociedades humanas e no funcionamento da natureza por meio do lugar, do território, a partir de 

sua paisagem. Nesse sentido, acredita-se na importância dos fascículos didáticos sobre a RMG 

para o referido ensino dessa disciplina. Esses materiais partem do conceito de lugar como 

possibilidade de entender o espaço próximo e, deste, o mundo (Callai, 2008, p.84). Antes de 

avançarmos sobre esse pressuposto, se faz interessante verificar como a categoria “lugar” é 

tratada na Geografia, e, para isso, buscamos o apoio de Cavalcanti (1998), que diz:  



Na Geografia Humanística, lugar é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o 
espaço vivido, do experimentado [...]. Na concepção histórico-dialética, lugar pode 
ser considerado no contexto do processo de globalização. [...] que requer a análise 
das particularidades dos lugares, que permanecem, mas que não podem ser 
entendidas nelas mesmas [...]. Lugar, na perspectiva pós-moderna, não seria 
explicado pela sua relação com a totalidade, visto que o todo desapareceria e 
cederia espaço ao fragmento, ao micro, ao empírico individual (CAVALCANTI, 1998, 
p. 89-90). 

 

Callai (2008) ao tratar sobre os livros didáticos em Geografia, expressa como o conceito 

de lugar aparece de forma tímida, sem articulação, muitas vezes sem um conceito estruturante. 

Segundo a autora, nos materiais didáticos o conceito de lugar poderia articular o conteúdo com a 

vida cotidiano do estudante, todavia aparece somente no manual do professor, não é 

pronunciado no corpo do texto exposto para o aluno, tampouco debatido e construído como um 

conceito.  

Percebe-se, dessa forma, a importância da formação inicial e continuada do professor, 

no papel desse profissional como mediador e potencializador das relações de ensino e 

aprendizagem. Como salienta Guerrero (2007, p. 113-114),  

[...] a formação docente é uma das principais bases para a realização de mudanças 
na educação formal. [...] o professor deve estar apto a aplicar em suas aulas os 
conhecimentos adquiridos durante sua formação inicial [...], elaborando aulas que 
não só se diferenciem por seus objetivos e por seus procedimentos didáticos como 
[...] proporcionar aos alunos o aprofundamento de seu nível de desenvolvimento por 
meio da ampliação e da complexização dos conceitos estudados na escola.  

 

Segundo a autora, alguns professores de Geografia não adquirem, durante seus cursos 

de graduação, alguns conceitos básicos presentes na Geografia escolar, principalmente no 

domínio conceitual em Geografia Física. Aponta ainda que tais déficits epistemológicos da 

Geografia são decorrentes da inconsistência relativa aos saberes específicos os professores que 

foram, em sua maioria, formados sob a influência da Geografia Crítica (GERRERO, 2007, p. 

134).  

Para tanto, parte-se do pressuposto que os fascículos didáticos poderiam contribuir na 

identificação e superação dos déficits epistemológicos da Geografia presentes nos professores 

da RME. Além de contribuírem, também, na proposição de cursos, oficinas, workshop etc, como 

estratégias de formação continuada desses professores de Geografia, com o propósito de 

superação das dificuldades apontadas.   

 

 

 



Metodologia da Pesquisa 

 

Para a realização dessa pesquisa se adotou uma abordagem de natureza qualitativa, 

onde se buscou, através de instrumentos de aferição e análise, verificar o uso e a utilização dos 

fascículos didáticos, produzidos pela REPEC, junto aos professores de Geografia da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia.  

Para a coleta de dados, foi elaborado um questionário dividido em três partes: o primeiro 

sobre a identificação das escolas que possuíam os fascículos; o segundo para identificar o uso 

dos fascículos na escola; e o terceiro sobre a utilização dos fascículos pelo professor na sala de 

aula. Tais questionários eram aplicados simultaneamente na visita à escola, a exceção do 

terceiro que só poderia ser completado caso houvesse um professor que utilizasse o fascículo e 

esse estivesse à disposição para respondê-lo.  

Neste trabalho, para discussão acerca dos resultados da avaliação do uso e utilização 

dos fascículos didáticos sobre a RMG, dispõe-se a análise deste trabalho segundo os diferentes 

questionários3. 

 

Identificação das escolas que receberam os fascículos 

  

Como dito anteriormente, os fascículos didáticos foram disponibilizados a todas as 

escolas que possua o Ensino Fundamental, em parceria com a SME e REPEC. Contudo, para 

que o material pudesse chegar às escolas, era necessário que o gestor da unidade educacional 

fosse ao depósito de distribuição de Livro Didático e fizesse a retirada dos kits4. 

 Dessa forma, as escolas visitadas para avaliação e utilização dos fascículos didáticos 

são aquelas que constam no cadastro de retirada de materiais da SME. Nesse cadastro constam 

161 escolas municipais em toda Goiânia, distribuídas em diferentes bairros da cidade.  

 A partir da relação, dividiram-se as escolas para um grupo de 14 pesquisadores que com 

o contato e endereço de cada unidade, visitaram-nas para aplicação dos questionários. O 

primeiro entrave na atividade foi à exigência, pela gestão escolar, de autorização da SME para 

divulgação de qualquer dado sobre o uso e utilização dos materiais didáticos. A resistência 

permanecia, mesmo quando os entrevistadores explicavam sobre a pesquisa, ainda quando se 

colocavam como pesquisadores e não como “fiscais da educação”. Contudo, tal autorização para 
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realização da pesquisa foi concedida pelo Departamento Pedagógico (DEPE) da respectiva 

secretaria, assim como entrada dos pesquisadores na unidade escolar, além da coleta de dados 

por meio dos questionários. 

É importante salientar que a disponibilização dos fascículos não era garantia que a 

escola recebera os matérias ou, em sentido mais específico, que os utilizaria. Esse fato se 

constatou a partir das informações contidas nos questionários (Gráfico 1), onde foi possível aferir 

que quase metade das unidades escolares pesquisadas não estavam fazendo o uso dos 

materiais didáticos. 

 

Gráfico 1: Escolas que utilizam dos fascículos didáticos 

 
Fonte: Elaborado a partir do questionário de identificação do uso dos fascículos na escola 

 

A rigidez no tempo do currículo escolar dificulta, por parte do professor, a utilização de 

novos materiais didáticos, impede que ocorra um planejamento escolar significativo e 

preocupado com o as relações de ensino e aprendizagem. Percebeu-se, ao longo da pesquisa, 

que poucos professores disponibilizavam de um tempo exclusivo para a análise de novos 

materiais e/ou busca por outros referencias teóricos além daqueles já trabalhados. Mesmo que 

as instituições escolares apresentassem uma “reserva de tempo” para planejamento, percebeu-

se que esse espaço era utilizado para discussões sobre as dificuldades dos alunos, da escola, 

ou da comunidade. E as dificuldades dos professores? Em que momento essa dimensão é 

pensada, discutida e avaliada a fim de ser sanada ou, ao menos, atenuada no âmbito escolar? 

Nas entrevistas se deparou com uma omissão de responsabilidade: eram coordenadores 

e gestores afirmando que mostraram e pediram aos professores para trabalharem o material 

didático e, esses, que em sua maioria, afirmam desconhecimento dos fascículos. Novamente 



ocorre a dúvida se há uma má informação sobre os fascículos ou simplesmente um descaso 

pelos novos materiais que chegam à escola. 

Esse episódio não ocorreu de forma isolada, 19% das escolas não tinham nenhum 

exemplar dos fascículos e, ainda, havia aquelas que afirmavam não conhecer o material – 

mesmo que depois fossem encontrados na escola. Isso nos faz refletir sobre como os diretores 

(atuais e anteriores) estão enfrentando a atividade de gestão escolar. Segundo Santos (2002, p. 

xvi),  

Os gestores devem conscientizar-se de que seu papel na escola de hoje é muito 
mais de um líder que de um burocrata. Espera-se dele que assuma a direção como 
um membro ativo da comunidade escolar, antes que como “funcionário provisório”, 
destituído de qualquer compromisso com a instituição e seus membros. 

  
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBN (Lei nº 9394/96), estabelece que o 

ensino deve ser ministrado seguindo os princípios de uma gestão democrática (Art. 2, inciso VII). 

De acordo com LDBN/96 a gestão democrática deve considerar a “participação dos profissionais 

da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola” e a “participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes” (Art. 14, I e II). A questão que queremos 

levantar é se, no planejamento escolar, não deveria haver um momento para uma análise de 

novos materiais didáticos e paradidáticos? Não deveriam ocorrer momentos para avaliação e 

discussão sobre as mudanças teórico-referenciais existentes em cada campo da ciência 

escolar?  

Mesmo com esse contratempo, os dados demonstram que a maioria das unidades 

retiraram os fascículos didáticos. Segundo dados do INEP (2011), em Goiânia há 193 escolas 

municipais, dessas 161 receberam os fascículos didáticos. Quando identificado à presença dos 

fascículos na escola, passava-se para a identificação do uso dos materiais.  

 

Identificação do uso dos fascículos na escola 

 

 A segunda parte do questionário que objetivou-se a identificação do uso dos fascículos 

na escola, foram aplicados aos diretores, coordenadores pedagógicos e bibliotecários, 

indagando-nos se conheciam os materiais didáticos na escola, como eram disponibilizados, 

quem e como utilizavam-nos.  

 Quanto ao local onde os fascículos estavam disponibilizados, percebeu-se diversas 

situações: na maioria das escolas o material se encontrava na biblioteca (Gráfico 2). Verificou-se 

ainda a presença na coordenação da escola e sala dos professores, além de lugares como 

depósitos e armários trancados em salas inacessíveis. Nesses últimos casos, boa parte dos 



materiais ainda estavam encaixotados, intactos. Dentre os materiais disponibilizados, os kits 

resgatados no depósito da SME não estavam completos. Em todas as unidades ocorreu o 

“desaparecimento” parcial, às vezes total, dos materiais. 

 

Gráfico 2: Locais onde os fascículos estavam disponibilizados (%) 

 
Fonte: Elaborado a partir do questionário de identificação do uso dos fascículos na escola 

 

A explicação para o desaparecimento dos fascículos, segundo os entrevistados, se 

dividiam em dois motivos: o primeiro porque o material era “dado” a cada pretenso professor que 

poderia utilizar o material e levá-lo consigo para sua residência; o segundo porque alguns alunos 

também levavam-nos para casa. Ou seja, a responsabilidade pelo desaparecimento dos 

fascículos se encontrava, segundo os gestores, respectivamente no professor e/ou aluno. 

 Sendo assim, os entrevistados também ofereciam pistas, por meio do questionário, 

sobre quais os sujeitos da comunidade escolar tinham acesso aos fascículos. Em sua maioria os 

materiais estavam disponíveis aos professores (para uso didático sem sala de aula), aos alunos 

(para consulta na biblioteca) e aos coordenadores (para planejamento e elaboração de projetos). 

Vale salientar que em nenhuma das unidades os fascículos estavam acessíveis a sociedade em 

geral. Esse fato nos faz refletir sobre o papel da escola na sociedade, sobre a articulação da 

escola para com as famílias e comunidade (LDB/96, Art.12, Inciso VI). 

 Ainda sobre a perspectiva da identificação do uso dos fascículos na escola, o 

questionário também indagava sobre a formação dos professores que utilizavam os materiais 

com os alunos. Constatou-se que grande parte dos professores são pedagogos – visando que as 

escolas municipais ofertam, preferencialmente, a escolarização dos anos iniciais, lecionados por 



pedagogos que trabalham com a disciplina de Geografia como matéria obrigatória do currículo 

escolar. Além dos pedagogos, os fascículos apareceram como sendo utilizados também por 

professores de Geografia, além de docentes de outras áreas, a exemplo da História, Português e 

Ciências (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Formação dos professores que utilizam dos fascículos didáticos (em %)* 
 

 
Fonte: Elaborado a partir do questionário de identificação do uso dos fascículos na escola 

* Destaca-se que em uma unidade escolar poderia haver mais de um docente fazendo o uso do material didático. 

 

No caso dos professores de outras áreas, o uso dos fascículos didáticos, elaborados no 

primeiro momento para professores de Geografia e para aulas de Geografia, demonstraram-se 

também úteis em outros campos, uma vez que passaram a ser utilizados também por docentes 

de outras áreas do saber. 

 Os fascículos menos utilizados foram os de Bacia Hidrográfica e Cartografia. Esse fato 

se justifica a partir das dificuldades dos professores do ensino básico em trabalhar com 

temáticas que envolvem, principalmente, o ensino de Geografia Física (Gráfico 4). Sampaio [et 

al] (2005) salienta que há forte dificuldade por parte dos professores licenciados em Geografia 

ao lidar com assuntos e tópicos da Cartografia como mapas, escalas, projeções, legendas, 

orientações, medições etc. Se os professores licenciados em Geografia apresentam dificuldades 

com o ensino da cartografia, tão associado a essa disciplina, e que isso ocorre por motivos 

diversos5, e aqueles que não são formados na área geográfica? Como trabalham essa temática? 
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Ressalta-se que a maior parte dos entrevistados correspondiam a um grupo de pedagogos e 

historiadores. 

 

Gráfico 4: Conteúdos dos quais os professores declararam apresentar mais 
dificuldades e/ou mais motivações ao serem trabalhados (em %) 

 

 
Fonte: Elaborado a partir do questionário de utilização dos fascículos pelo professor 

 

Utilização dos fascículos pelo professor 

 

 A terceira parte do questionário foi aplicado aos professores que afirmaram fazer uso 

dos fascículos didáticos. Indagou se os materiais o ajudava na análise de quais momentos o 

fascículo era utilizado como um recurso didático, quais conteúdos eram mais “difíceis” de 

trabalhar, além dos que eram mais “fáceis”. Almejou-se, ainda, levantar se haveria a 

necessidade de cursos ou oficinas sobre a utilização dos fascículos, e quando a resposta era 

afirmativa, indagava-se o porquê da necessidade. 

 Surgiu nas respostas, de um considerável grupo de entrevistados, que os fascículos 

eram utilizados como forma de aproximação da realidade, ou simplesmente como exemplificação 

do conteúdo. Segundo Libâneo (1994), o conteúdo ensinado deve ser significativo para os 

alunos, isto é, interessante, expressivo, incluir elementos da vida dos alunos para serem 

assimilados de forma ativa e consciente – eis o papel mediador dos fascículos. 

 Os materiais didáticos produzidos pelo grupo da REPEC, como já mencionado nesse 

trabalho, possuem como princípio orientador o estudo sobre a cidade. Esta, entendida como 

lugar da vida cotidiana dos alunos e professores. O material enfatiza a cidade como importante 



referência espacial na formação escolar, principalmente nas aulas de Geografia. Desta forma, os 

fascículos aproximam os conteúdos escolares da realidade vivida, experimentada pela 

comunidade escolar, sendo assim possível perceber nas respostas dos professores que 

utilizaram os materiais que a proposta foi compreendida e que muitos se apropriaram dos 

fascículos e o utilizaram como mediadores dessa relação. 

 Evidenciou-se também a importância dos fascículos como fonte de pesquisa, fonte 

consulta e fonte de leitura. Ou seja, como instrumento para além do livro didático do aluno. 

Muitos professores utilizavam dos fascículos na biblioteca, onde a leitura individual, por si só, já 

auxiliava na construção e consolidação dos conteúdos expostos em sala de aula. Essa atividade, 

segundo os professores, traz significados àquilo que é dito e, principalmente, aprendido. 

 Contudo, houve também um grupo de professores que desconheciam o material ou, 

meramente, optavam por não utilizá-los. Já se discutiu nesta pesquisa sobre a responsabilidade 

do desconhecimento do material por parte do professor que, em grande parte, é encargo dos 

gestores escolares. Sobre a opção de não utilizar o material, salienta-se o respeito por parte das 

decisões, planejamento e saberes dos professores em sua prática docente. Contudo, destaca-se 

também a perda de oportunidades, de potencialidade de ensino e aprendizagem que o uso de 

diversos materiais e linguagens podem proporcionar (PONTUSCHKA et al, 2007). 

 Sobre os conteúdos dos fascículos, foram questionados aos professores que os utilizam, 

quais conteúdos seriam os mais “difíceis” de trabalhar e quais eram essas dificuldades. Com 

uma grande vantagem, as respostas caíram sobre os fascículos que tinham como tema “Bacias 

Hidrográficas” e “Cartografia”. As dificuldades apontavam que esses materiais apresentavam 

uma “linguagem difícil”, “conteúdo mais complicado de ser demonstrado”, além de uma grande 

“dificuldade dos alunos de assimilarem essa matéria”. Segundo Richter (2011), o descrédito que 

se dá a Cartografia se construiu no sentido das práticas pedagógicas e na organização dos 

materiais didáticos, 

[...] mesmo o mapa sendo incluído nos programas de ensino ou no rol dos 
conteúdos escolares, muitos professores não desenvolviam um trabalho integrado 
dos saberes geográficos com a contribuição da linguagem cartográfica. Essa atitude, 
por parte dos docentes, fez com que o mapa fosse colocado numa posição 
inferior em relação aos demais conteúdos ou linguagem trabalhadas nas aulas 
de Geografia. (RICHTER, 2011, p. 25, grifo nosso). 

  

 Ainda segundo o autor, a Cartografia Escolar encontra-se hoje muito mais articulada, 

teoricamente, no âmbito científico e nas orientações das propostas curriculares. Contudo, esses 

avanços nem sempre são materializados no cotidiano da sala de aula, isso porque mesmo 

existindo um arsenal de materiais didáticos (atlas, livro didático, globo terrestre etc), eles são 



subutilizados no processo de ensino-aprendizado (RICHTER, 2011, p. 30). Tal subutilização se 

encontra, na maioria das vezes, na deficiência que os professores possuem desde sua formação 

inicial (SAMPAIO, 2005).  

Apesar dessa dificuldade com o trabalho com os mapas, essa carência epistemológica 

poderia ser atenuada, ou mesmo suprimida, com os materiais didáticos, a exemplo dos 

fascículos, que poderiam contribuir com a formação continuada dos professores no âmbito 

escolar. Exemplos disso são as narrativas dos docentes, que declararam utilizar os materiais 

didáticos para estudar, tirar dúvidas e planejar suas respectivas aulas - diferente da proposta 

inicial de que os fascículos seriam apenas para os alunos.  

 Além das dificuldades com o tratamento da cartografia escolar, o uso do fascículo de 

Bacias Hidrográficas também se revelou precário. Isso porque, muitas vezes, seu conteúdo é 

destituído da realidade. Vega e Morais (2011), ao discutirem os desafios e possibilidades para 

trabalhar relevo na educação geográfica, salientam o fato de que “devemos conceber os 

elementos físicos-naturais como dinâmicos e não como substratos inertes [...]”. Em uma outro 

trabalho, Morais (2011) destaca que as temáticas físico-naturais podem auxiliar na formação de 

cidadãos críticos, autônomos e conscientes para atuarem em sociedade, contudo essa 

contribuição está vinculada à forma como o ensino é encaminhado.  

 Nenhuma das narrativas, ao apresentar sobre as dificuldades com os conteúdos 

presentes nos materiais, os atribuiu aos professores, ao déficit teórico-metodológico, mas sim 

aos alunos. Essa questão se faz questionar sobre a transposição didática, ou seja, sobre o 

transformar o saber do professor (conteúdos) em saber ensinado, aprendido pelo aluno 

(PERRENOUD, 2002) e mais, sobre o papel do professor como mediador na relação entre o 

saber geográfico mais sistematizado (do professor) e o saber geográfico do cotidiano dos alunos 

(VIGOTSKI, 2003).  

Para contra argumentar a concepção de que são os alunos o empecilho para o 

tratamento e utilização dos fascículos de Cartografia e Bacia Hidrográfica, verifica-se as 

narrativas de outros professores, que descreveram o material como um potencializador no 

ensino de temáticas físico-naturais, que discursaram sobre o forma como esses fascículos 

“traduziam” os conteúdos de forma simples, direta, com linguagem clara e próxima da realidade 

experimentada pelo aluno. 

 Destacamos por fim, de que as dificuldades apresentadas nos fascículos não eram 

unanimes muito menos pontuais, contudo abrangiam principalmente os fascículos de Bacias 

Hidrográficas e Cartografia. Outro aspecto a ser destacado é a dificuldade, por parte dos 

professores não formados em Geografia, em trabalhar temáticas que envolvem uma 



nomenclatura mais específica, com operações matemáticas, ou por possuírem uma concepção 

errônea de inércia dos aspectos físico-naturais. 66% dos professores formados em outras áreas, 

a não ser Geografia, declararam dificuldades com alguns conceitos e terminologias próprias 

dessa área do saber. 

 Já os fascículos de Violência Urbana e Espaço Urbano apareceram como aqueles com 

os quais os professores possuem mais motivação para trabalhar em sala de aula. Isso porque, 

segundo os docentes, esses materiais estabeleciam uma relação multiescalar – partindo do 

espaço da RMG, de vivência dos alunos, até espaços mais amplos, relacionando-se com o Brasil 

e mundo. Esse é outro ponto que nos faz refletir sobre qual o entendimento que os docentes 

possuem acerca dos referências teóricos metodológicos dos fascículos, pois tanto os materiais 

de Bacias Hidrográficas e Cartografia, também partiam do mesmo princípio orientador: o estudo 

do lugar para a formação cidadã. 

 Outra motivação em utilizar com mais frequência, os fascículos de Violência Urbana e 

Espaço Urbano, decorre dos professores pedagogos e licenciados em História que tiveram, em 

sua graduação, uma formação mais voltada para as temáticas socioculturais. Outro fator que 

potencializa essa utilização é a historicidade do espaço presente nesses fascículos, o que atraí e 

motiva, principalmente, os professores de história, filosofia e ciências sociais que trabalhavam 

nas instituições de ensino onde foram realizadas as pesquisas. 

 Um contraponto, para não dizer contradição, no uso e utilização dos fascículos didáticos 

se refere aos conteúdos que os alunos consideram mais “difíceis” e os mais “fáceis” de aprender 

(Gráfico 5). Segundo um grupo de professores, os alunos gostam de estudar sobre os mapas, o 

clima e os rios – todos de temáticas físico-naturais e com linguagem cartográfica. Por sua vez, 

os alunos não gostam ou apresentam um pouco de dificuldade com as questões políticas, com 

os conteúdos que envolvem discussões elaboradas sobre a sociedade, cidadania, construção 

espacial etc. Tais dificuldades de criticidade, segundo os professores, advêm da imaturidade dos 

alunos que, tardiamente, ainda estariam em fase de “alfabetização”. 

Esse “gosto” pelas temáticas físico-naturais, por parte dos alunos, estaria no fato desses 

conteúdos serem mais concretos, mais perceptíveis na vida cotidianos dos discentes. Desta 

forma, destaca-se outra vez a importância do professor mediar a relação aluno-conteúdo, de 

forma a traduzir e revelar que as temáticas físico-naturais não estão desassociadas das 

temáticas socioculturais, assim como o contrário também é verdadeiro. Os professor revelaram 

suas motivações e de seus alunos como diferentes em relação aos conteúdos, fato que deve ser 

atentado para melhor efetivação e significado na relação de ensino e aprendizagem: o 



desinteresse do aluno ou do professor pela temática estudada pode proporcionar um empecilho 

nessa relação.  

Gráfico 5: Conteúdos que os alunos consideram mais “fáceis” e mais “difíceis” 
segundo os professores (em %). 

 

 

Fonte: Elaborado a partir do questionário de utilização dos fascículos pelo professor 

   

 O desconhecimento do fascículo didático, total ou de parte de seus conteúdos, assim 

como a dificuldade apresentada pelos professores com temáticas específicas, nos faz refletir 

sobre a necessidade de cursos e ou oficinas para utilização desses materiais na sala de aula. 

Tal desconhecimento inviabiliza a utilização, além de fazer com que o material didático deixe de 

ser um instrumento que poderia potenciar a relação de ensino e aprendizagem e o entendimento 

do lugar, nesse caso, da Região Metropolitana de Goiânia. Segundo Libâneo (2004, p. 227),  

 

”[...] a formação continuada pode possibilitar a reflexividade e a mudança nas 
práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas 
dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De fato, não 
basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar 
soluções, de preferência, mediante ações coletivas” 

 

 Assim, salienta-se que a formação continuada não se restringe apenas ao oferecimento 

de cursos e oficinas, mas na prática de planejamento e reflexividade do professor sobre suas 

dificuldades e avanços em relação ao ensino e aprendizagem na sala de aula.  

  

 

 

 



Considerações preliminares 

  

 Os materiais temáticos que são objeto de investigação dessa pesquisa foram elaborados 

em dois anos, de 2008 a 2009, através do esforço dos membros da REPEC, além da presença 

de vários outros profissionais que ministram aulas de Geografia na Rede Municipal de Goiânia.  

Sua importância, reconhecida pela Secretária Municipal de Educação de Goiânia, levou os 

materiais a serem disponibilizados a todas as escolas da rede no ano de 2010 e 2011. 

Entretanto, percebeu-se através desse trabalho que seu uso ainda é escasso e sua utilização 

precária nesses dois anos seguintes de sua presença nas unidades escolares. 

 A referente precariedade, na utilização dos materiais didáticos, faz indagar sobre a 

necessidade de cursos e oficinas, para além da divulgação dos materiais nas escolas, em 

exercício de reflexão sobre as dificuldades e no aprimoramento do tratamento didático com as 

temáticas contidas nos fascículos.  

 Destaca-se também, que os professores que participaram das oficinas de elaboração, 

avaliação e teste da coleção didática sobre a RMG respondem ao grupo de maior 

esclarecimento sobre os referenciais teóricos, princípios metodológicos e conteúdos contidos 

nos fascículos - fato que reforça a importância da metodologia de elaboração colaborativa dos 

respectivos materiais. A metodologia aplicada na elaboração da coleção didática mostrou-se 

vantajosa no que se refere a aproximação entre escola-universidade, participação de 

professores da escola básica e como já mencionado, consequente entendimento dos princípios 

orientadores dos fascículos6.  

 A maior parte dos professores entrevistados, inclusive aqueles que desconheciam o 

material, mostraram-se interessados e entusiasmados em participar de atividades na 

Universidade, até mesmo com a participação efetiva na elaboração dos novos materiais já em 

andamento pelo grupo da REPEC7. A comunidade escolar, de forma geral, apresentou-se aberta 

a comunidade universitária, a pesquisa e aos materiais didáticos.  

 Na visita a escola, os pesquisadores aferiam a quantidade dos materiais disponíveis. 

Além da contagem, era feito também o reconhecimento da situação de conservação dos 

fascículos. A situação aparente dos materiais didáticos nos refletiam duas dimensões: a primeira 

sobre o estado de conservação do material, sobre sua durabilidade e resistência ao ser 

manuseado, ou seja, sobre a qualidade da capa e folhas; a segunda dizia respeito a utilização, já 

                                                 
6 Dados coletados junto à professores da Rede Municipal de Ensino participantes da oficina didática para avaliação 
dos fascículos em 2009. 
7 No atual momento, estão em processo de elaboração e finalização os fascículos de “Dinâmicas Econômicas” e 
“Dinâmicas Climáticas”, ambos também sobre a Região Metropolitana de Goiânia. 



que é possível constatar, pela aparência de conservação, se os fascículos estavam intactos, 

raramente ou bastante manuseados. 

 Constatou-se que muitos dos fascículos apresentavam um bom estado de conservação, 

resultado, porém, da baixa utilização dos materiais pelos professores. Segundo as narrativas 

daqueles docentes que usavam com frequência do material, a impressão gráfica e folhas são 

muito boas, contudo a capa deixa a desejar por ser muito frágil, fina, o que favorecia para que se 

rasgasse com facilidade. Todavia o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a 

quantidade de materiais intactos que, já discutidos nesse texto, refletiam o desconhecimento ou 

descaso da comunidade escolar. 

 Ainda em andamento, a referida pesquisa pretende, para esse ano de 2013, a tabulação 

dos dados e sua análise mais detalhada, além da elaboração e aplicação das oficinas e cursos 

de formação continuada para os professores, a fim de potencializar o uso dos fascículos 

didáticos e, consequentemente, refletir e desenvolver novas estratégias de ensino e 

aprendizagem. 
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APÊNDICE 

 

Questionário para avaliação do uso e acompanhamento dos fascículos didáticos 
produzidos pela REPEC na RME de Goiânia - 2012 

 
Entrevistador: __________________________________________________________________ 
 

QUESTIONÁRIO I – Identificação das escolas que possuem fascículos 
 

Escola _______________________________________________________________________ 

Endereço _____________________________________________________________________ 

Telefone ______________________________________________________________________ 

Recebeu os fascículos didáticos sobre a Região Metropolitana de Goiânia? 

(    ) Sim                                           (    ) Não 

 
QUESTIONÁRIO II – Identificação do uso dos fascículos na escola 

 
1. Nome do entrevistado _______________________________________________________ 
 
2. Local onde os fascículos estão disponibilizados? ________________________________ 
 
3. Quantos fascículos estão disponíveis na escola? Especifique: 
(     ) Bacias Hidrográficas da RMG                                    (     ) Cartografia da RMG 
(     ) Espaço Urbano da RMG                                            (     ) Violência na RMG 
 
4. Quem tem acesso aos fascículos? 
(      ) Coordenação      (      ) Professores de Geografia   (    ) Professores de outras áreas 
(      ) Alunos                 (      ) Comunidade                       (    ) Outros _______________________ 
 
5. Formação dos professores que utilizam os fascículos com os alunos: 
(     ) Geografia                              (     ) Pedagogia               
(     ) outras áreas ______________________________________________________________ 
 
6. Dados do(s) professor (es) que utiliza(m) os fascículos: 
 
Nome:________________________________________________________________________ 
Disciplina:_____________________________________________________________________ 
Formação: ____________________________________________________________________ 
Turno que trabalha na escola: _____________________________________________________ 
Fascículo que utiliza:  (   )Bacias        (   ) Cartografia         (   ) E. Urbano         (   ) Violência 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Disciplina:_____________________________________________________________________ 
Formação: ____________________________________________________________________ 
Turno que trabalha na escola: _____________________________________________________ 
Fascículo que utiliza:  (   )Bacias        (   ) Cartografia         (   ) E. Urbano         (   ) Violência 
 



QUESTIONÁRIO III – Utilização dos fascículos pelo professor 
 

 Identificação do entrevistado 
Nome ________________________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________ 
Escola _______________________________________________________________________ 
 
2. Qual fascículo já foi utilizado? Ciclo Utilizado? 
Bacias Hidrográficas da RMG -  (    ) I           (    ) II            (    ) III             (    ) EAJA 
Cartografia da RMG                -  (    ) I           (    ) II            (    ) III             (    ) EAJA 
Espaço Urbano da RMG         -  (    ) I           (    ) II            (    ) III             (    ) EAJA 
Violência na RMG                   -  (    ) I           (    ) II            (    ) III             (    ) EAJA 
 
3. Em que momento/situação o fascículo tem sido utilizado? Dê exemplos. 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
4. Quais conteúdos dos fascículos são mais difíceis de trabalhar em sala de aula? 
Especifique quais são as dificuldades. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Quais conteúdos dos fascículos você tem mais motivação para trabalhar em sala de 
aula? Explique. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Quais conteúdos dos fascículos os alunos consideraram mais difíceis? E os que eles 
avaliaram como sendo os mais fáceis de aprender? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Há necessidade de curso/oficina para utilização dos fascículos? Por quê? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



Utilize o espaço abaixo para anotar informações adicionais que não constam no 
questionário 

 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Os fascículos didáticos aparentam estar: 
 
(   ) Intactos 
(   ) Raramente manuseados  
(   ) Bastante manuseados 

Estado de conservação: (   )BOM  (   )REGULAR (   ) RUIM 


