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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido como tese de doutorado na Universidade UniNorte, em Assunção - 
Paraguai, defendido em julho de 2014. Tem como objetivo apresentar uma metodologia de 
dimensão investigativa em Geografia, de modo a fortalecer a aprendizagem para o aluno do curso 
Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio. Apresenta como tema central a dimensão 
investigativa no ensino de Geografia. Para a fundamentação teórica apoiou-se na Teoria do Modelo 
Educacional Abrangente para o Crescimento Pessoal - MEICREP, da Psicóloga Cubana Raquel 
Bermudez Morris e outros, por esta tratar da eficácia da pesquisa na educação técnica e profissional, 
tanto no que se refere à investigação e à aprendizagem acadêmica quanto à atividade laboral. 
Buscou-se ainda apoio na teoria da Atividade de Leontiev, uma vez que o sujeito, ao desenvolver a 
pesquisa, é colocado em processo de atividade. Por tratar da aprendizagem por meio da interação do 
sujeito com o meio, fundamenta-se na teoria histórico cultural de Vigotsky. Apresenta uma 
abordagem histórica da Geografia no mundo e no Brasil e traz uma reflexão acerca da necessidade 
de mudança na forma de tratar e trabalhar esta disciplina. Apresenta ainda uma abordagem da 
educação Técnica e Profissional na América Latina, com destaque para o México, Chile, Argentina, 
Colômbia e Brasil e ações dos organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional sobre a educação no âmbito Latino Americano. Metodologicamente está 
estruturada nos procedimentos técnicos da pesquisa-ação e caracteriza-se como uma pesquisa de 
intervenção por apresentar uma proposta metodológica, fundamentada na dimensão investigativa 
(pesquisa), para o ensino de Geografia no curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino 
Médio. O levantamento de dados se deu por meio de questionários aplicados a 50 alunos do curso 
em questão. Os resultados alcançados confirmaram a hipótese inicial e apontaram para a eficácia 
da metodologia da dimensão investigativa (pesquisa) como forma do aluno associar teoria e prática 
e dar um novo significado, acadêmico e laboral, ao ensino de Geografia dentro do curso de Técnico 
em Edificações. Apresenta, a partir dos resultados alcançados, a Dimensão Investigativa como 
Metodologia de Ensino em Geografia no Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio 
- DIMGEOTEM, a qual veio atender o objetivo geral deste trabalho.  
 
Palavras-chave: Geografia. Metodologia. Educação tecnológica do Brasil. Dimensão Investigativa. 
 
 

INTRODUÇÃO 

A educação ocupa um lugar fundamental nesse processo, seja ela informal, adquirida no convívio 
social, seja ela formal, advinda por meio de conteúdos selecionados, dentro de uma estruturação 
metodológica e pedagógica, aplicados na escola. Vigotsky (2006) afirma que, à medida que o aluno 
aprende qualquer operação particular, ele adquire capacidade de construir certa estrutura mental, 
independente da variação da matéria e dos diferentes elementos que constituem essa estrutura. 
Dessa forma, é preciso que o professor volte seu olhar com maior cuidado sobre como o aluno 
aprende e qual o significado desse aprendizado sobre os saberes adquiridos.  

Na dimensão investigativa, o aluno é colocado em uma situação de pesquisador. Dessa forma, 
buscou-se também, neste trabalho, apoio na teoria da Atividade de Leontiev, a qual se fundamenta 
na ideia de que a atividade sociointeracionista rompe com a ideia tradicional de ensinar.  
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Este trabalho tem como objeto de estudo “a dimensão investigativa como proposta metodológica no 
ensino de Geografia” (grifo nosso) por meio de atividade de pesquisa aplicada a alunos do Curso 
Técnico em Edificações. Para tanto, tomou-se como campo de investigação o espaço da cidade a 
partir do conteúdo de urbanização. 

Observa-se que o aluno dessa modalidade de curso precisa vivenciar, pela prática, os conceitos 
adquiridos teoricamente, pois ao tratar da educação técnica e profissional, precisa-se considerar que 
a finalidade é preparar o aluno para seu ingresso futuro no mercado de trabalho. Portanto, é 
imperativo pensar em novas estratégias de ensino dessa disciplina que contribuam para melhor 
qualificação desse aluno.  

Uma contribuição significativa a essa forma de pensar e que fundamenta a proposta central, aqui 
levantada, no objeto de estudo, vem de Raquel Bermudes Morris, que aborda o Modelo Educacional 
Abrangente para o Crescimento Pessoal (MEICREP). Esse Modelo serve de referencial para a 
formulação de uma nova metodologia, visto que oferece contribuições que comprovam a eficácia da 
atividade de pesquisa na aprendizagem do aluno. 

No que compete à Geografia, esta é uma disciplina que demorou muito tempo para se consolidar e 
definir seu objeto de estudo. Tal demora gerou uma série de problemas que persistem até os dias 
atuais. No entanto, há de se considerar que, ao longo do século XX, vários foram os movimentos e 
acontecimentos que contribuíram para que essa ciência fosse definindo seu campo de estudo (ainda 
em construção) dentro das Ciências Sociais. Um de seus desafios é acompanhar tais mudanças e 
atribuir um valor que realmente venha contribuir para o crescimento pessoal, acadêmico e 
profissional do aluno.  

Para que o aluno goste de aprender Geografia é preciso que ele veja nela um significado para sua 
vida. Ao tratar dessa disciplina, no curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, é 
necessário, ainda, que o aluno a perceba como um campo de possibilidades de agir 
profissionalmente.  

Dentro dessa linha de pensamento, a proposta da dimensão investigativa como prática metodológica 
no ensino de Geografia, vem dar um novo sentido à forma de trabalhar essa disciplina de modo a 
torná-la mais interessante e significativa para o aluno. Amplia-se, assim, sua capacidade de 
raciocínio, de desenvolvimento e de aprendizagem. Para tanto, escolheu-se o espaço da cidade, 
dentro do conteúdo de urbanização, para aplicar a pesquisa.  

É importante que o professor de Geografia esteja voltado para formar um aluno observador do 
mundo que o rodeia e, em se tratando do ensino dessa ciência, dentro do curso profissionalizante, 
formar o aluno capaz de fazer a leitura do mundo a seu favor, a favor da sociedade e do meio 
natural, tanto no campo da observação, da análise e da compreensão, quanto no campo da 
intervenção. 

A partir desses pressupostos e por acreditar na eficácia da dimensão investigativa como método 
diferencial de trabalho, buscou-se, neste trabalho, nortear-se por meio da pesquisa ação, contendo 
os seguintes elementos estruturantes: 

Problema científico: que metodologia pode ser implementada no ensino de Geografia que venha a 
contribuir na formação do Técnico em Edificações?  
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Objetivo Geral: Elaborar uma metodologia de dimensão investigativa no ensino de Geografia que 
contribua para o desenvolvimento da aprendizagem, acadêmica e profissional, do aluno do curso 
Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo, Ifes - campus Colatina, Brasil. 

Delimitação do estudo: Alunos(as) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo, Ifes - campus Colatina – Brasil, do Curso Técnico em Edificações Integrado ao 
Ensino Médio do turno matutino; espaço urbano de oito (08) municípios do estado do Espírito 
Santo (ES) e um (01) município do estado de Minas Gerias (MG) – Brasil. 

Novidade científica: a dimensão investigativa como metodologia para o ensino de Geografia na 
educação profissional de nível Técnico em Edificações. 

A pesquisa se estruturou nos procedimentos técnicos da pesquisa ação. Para tanto os alunos foram 
colocados na posição de pesquisadores. Após o processamento dos dados, os resultados foram 
avaliados em seminário pelos sujeitos participantes. 

Esta pesquisa se justifica pela necessidade de refletir sobre a responsabilidade que a escola tem na 
formação do aluno do curso profissionalizante, muito especialmente o integrado em Edificações, em 
relação à sua atuação profissional no espaço em que vive. Assim, cabe à Geografia criar métodos 
que venham atribuir valor à forma do aluno perceber a cidade e de se sentir corresponsável e capaz 
de atuar de forma diferenciada de modo a contribuir para sua produção e (re)organização. Para isso, 
é preciso que sejam criadas oportunidades, durante sua formação acadêmica, que lhe possibilitem 
estabelecer contato com a realidade local.  

A Geografia é uma disciplina do campo das Ciências Sociais que tem como principal 
responsabilidade situar o sujeito como cidadão consciente do espaço que ocupa. Esse sujeito deve 
tornar-se capaz de perceber, de se relacionar e de atuar sobre as dinâmicas existentes entre os 
fenômenos físico-natural, ambiental, econômico, político, social, histórico e cultural, de modo a 
formar um raciocínio crítico de mundo. O aluno é colocado, desta forma, como sujeito central do 
processo de transformação no tempo e no espaço. 

No entanto, nem sempre a Geografia foi vista e praticada dessa forma. Durante muito tempo 
prevaleceu o paradigma de que a memorização de fatos isolados era a característica do processo 
ensino-aprendizagem desta disciplina. É fato que tal paradigma ainda persiste na prática de muitos 
professores, mas muito já se tem avançado na forma de trabalhá-la na sala de aula. 

A proposta da dimensão investigativa no estudo de Geografia, no curso Técnico em Edificações, 
traz uma significativa contribuição para o campo da ciência social, pois a pesquisa é a forma que se 
tem para comprovar determinado fato. Esta é uma metodologia que tem por finalidade contribuir 
para que o professor repense sua postura ao desenvolver o conteúdo. Aqui, especificamente, trata-se 
da dimensão investigativa, ou o desenvolvimento da pesquisa, no estudo sobre as cidades na 
disciplina de Geografia. No entanto, o olhar crítico do professor/pesquisador pode readaptar esta 
proposta para conteúdos diversos desta e/ou de outras disciplinas.  

MARCO TEÓRICO 

Uma contribuição para a Aprendizagem por meio da Atividade. 

O conceito de atividade está diretamente ligado à filosofia marxista. Esta é considerada uma 
continuidade da escola histórico-cultural iniciada por Vigotsky. Na visão de Leontiev, de acordo 
com Libâneo (2004), a atividade tem por expressão maior o trabalho, constitui-se na principal 
mediação entre o sujeito e o mundo objetivo. A atividade constitui-se de tarefas, ações e operações 
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e inclui o desejo enquanto núcleo básico de uma necessidade. Libâneo destaca que a Teoria 
Histórico-cultural da Atividade foi desenvolvida inicialmente por Leontiev, Rubinstein e Luria.  

A relação ativa do sujeito com o objeto se dá por meio de ações, tarefas e operações, segundo suas 
necessidades e motivos. Para Leontiev (1981) o objeto da atividade se dá de duas formas: de forma 
própria na transformação da atividade do sujeito, e como imagem do objeto criada pela reflexão 
psíquica do sujeito por meio de sua atividade. Dentro dessa concepção, o objeto é o que difere uma 
atividade da outra. Cada atividade se dá por meio da ação que leva à realização própria, sendo que 
cada atividade carece de ação específica. Toda ação tem um objetivo a ser alcançado e toda 
atividade tem uma necessidade a satisfazer. Por meio das ações é que se atinge a atividade. Uma 
atividade tem sempre um objetivo geral que motiva as ações. Estas podem ser realizadas por meio 
de objetivos mais específicos, para se atingir o geral. A isto, Leontiev chamou de operações. De 
acordo com este pensamento, por meio de uma ação, o sujeito utilizará várias operações para 
alcançar um determinado objetivo.  

A contribuição dada pela Teoria da Atividade de Leontiev a este trabalho é de grande relevância por 
este tratar da atividade de pesquisa como metodologia, a dimensão investigativa. Esta é uma 
metodologia que coloca o aluno em processo de atividade, associa teoria e prática, com a finalidade 
de potencializar a teoria, o que lhe dá sentido prático de aplicabilidade. Tem-se também que a partir 
da atividade da pesquisa amplia-se a autonomia, raciocínio dialético e a aprendizagem, por meio do 
desenvolvimento das múltiplas funções psicológicas superiores. O sucesso da aprendizagem 
depende do envolvimento e comprometimento do aluno com a realização da atividade e das 
estratégias traçadas pelo professor para a realização desta. 

Intimamente ligada à teoria da Atividade de Leontiev e à Psicologia Histórico-Cultural de Vigotsky, 
está o Modelo Educacional Abrangente para o Crescimento Pessoal (MEICREP). Para Sánchez e 
Bermudez (2009), o diagnóstico a partir da perspectiva histórico-cultural de Vigotsky é adequada 
para medir o desempenho do estudante do ensino técnico-profissional. Os fatores internos e 
externos, ao se integrarem por meio da atividade e da relação estabelecida com o outro, com o 
trabalho social e escolar, faz gerar novas aprendizagens, experiências e vivências que levam a 
mudanças qualitativas e quantitativas. Tais processos geram contradições, crises e superações, 
decorrendo no desenvolvimento social. Esta autora apresenta o MEICREP como proposta de 
trabalho por meio da atividade da pesquisa para alunos da educação técnico e profissional. 

O MEICREP, segundo Bermudez e Martín (2003), está centrado no sujeito e no desenvolvimento 
de sua personalidade, em seu autoconhecimento e no papel ativo de seu crescimento pessoal, 
atendendo principalmente o caminho que conduz à aprendizagem. De acordo com esses autores o 
sujeito, por meio da pesquisa, está diretamente em atividade, sendo que esta se apresenta como uma 
alternativa para o trabalho docente a partir de projetos acadêmicos e de trabalhos de pesquisa. Para 
estes autores, o nível de crescimento pessoal está diretamente relacionado com as exigências de 
cada nível de ensino. Acrescentam que na formação profissional, o crescimento do aluno está 
intimamente ligado aos limites da sua formação, preparando-o para a vida futura do trabalho de 
maneira competente, o que certamente o levará à obtenção de êxitos, bem estar emocional, saúde 
mental, realização pessoal e desenvolvimento social. Para esses autores quando o aluno desenvolve 
o trabalho de pesquisa ele se envolve com a atividade produtiva, opera com objetos e estuda 
situações reais.  

A construção do pensamento Geográfico e da sua utilidade na produção da aprendizagem e 
do conhecimento. 

A Geografia nasceu tardiamente como ciência oficial. Suas raízes históricas vêm da escola francesa 
do determinismo de Paul Vidal de La Blache no início do século XIX. Esta teve dificuldades de se 
desligar dos grandes interesses de Estado que a via apenas como estratégia para suas ações militares 
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de conquistas territoriais. Nessa visão, dava-se ênfase aos seus aspectos do quadro físico-naturais. 
Acrescenta-se a isso, o fato dela ter sido, por muito tempo, subordinada à História. Isso dificultou o 
modo de ser percebida como disciplina escolar e contribuiu para tornar-se desinteressante e 
despolitizada por tanto tempo.  

Santos (2008) acrescenta que a demora da Geografia em se constituir como Ciência deve-se a dois 
fatores: o pouco conhecimento que se tinha de mundo e ao fato de as ciências sociais ainda não 
estarem constituídas. Por muito tempo, acreditou-se que a Geografia podia tratar de tudo, o que 
contribuiu para sua retração. Isso ocorreu tanto por essa disciplina não definir seu objeto, quanto 
pela invasão de outras disciplinas (História, Sociologia, Filosofia) no seu campo de estudo. Mas, foi 
no século XIX, que se deu o nascimento da Geografia moderna. Oliveira (2007) afirma que isso 
ocorreu sob o positivismo doutrinário de Auguste Comte, no qual os valores do saber se apresentam 
de forma neutra. A neutralidade está centrada em premissas das leis naturais como reguladoras do 
comportamento da sociedade.  

No Brasil o ensino de Geografia seguiu os mesmos passos de outros espaços do mundo, com 
demora para se estruturar enquanto ciência. Nesse contexto, no dizer de Oliveira e Oliveira (2008), 
ao priorizar os conhecimentos dos lugares, estruturou-se na ênfase de uma metodologia maçante 
enraizada na formação de muitos professores. Durante o século XIX foram feitas algumas tentativas 
a fim de mudar o caráter enciclopedista da Geografia, como a criação do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838; a Comissão Geológica (CGG) em 1886.  

Na virada do século XIX para o século XX iniciam as mudanças no modo de abordar a Geografia. 
Tais mudanças surgiram na escola primária, secundária e superior. Vlach (2007) escreve que essas 
mudanças foram destacadas no livro didático Compêndio de Geografia Elementar, de 1905, de 
Manuel Said Ali Ida, o qual propunha um estudo regional do Brasil. No dizer de Vlach este autor 
inaugurou a Geografia científica no Brasil por acompanhar os progressos geográficos que ocorriam 
em outros lugares do mundo e por estabelecer discussões de ordem teórico-metodológicas. Ainda 
em 1934, surge a Associação Brasileira de Geógrafos (AGB), com objetivos de apoiar, subsidiar e 
divulgar a produção cientifica no país. No dizer de Campos (2004), desde a década de 1940, esta 
Associação tem promovido e enfrentado profundos debates no campo de estudo da Geografia, além 
de organizar, periodicamente, Congressos Brasileiros de Geógrafos. 

É oportuno destacar que, no Brasil, a Geografia surgiu como ciência somente na virada do século 
XIX e início do século XX. Durante o século XX e ainda neste início de século XXI, ainda há 
muitas discussões e contradições em como tratar esta disciplina realmente como ciência. A 
Geografia crítica ou dialética é produzida dependendo do envolvimento que o professor estabelece 
com o aluno, nos conteúdos e no método de trabalho. A sala de aula é um grande laboratório onde 
as coisas acontecem e onde se produz o conhecimento que leva à aprendizagem. Para que isso 
ocorra é preciso considerar a diversidade de saberes, de cultura e de expectativas que esses alunos 
possuem e o professor precisa se preparar, por meio de participação nas produções e debates 
teórico-metodológicos que têm ocorrido na academia. 

O grande desafio de pensar e praticar esta Geografia está exatamente na forma como o professor 
lida com o conteúdo e método desenvolvidos na sala de aula. Para isso ele deve ser capaz de, por 
meio de sua prática, tirar o lócus de si e da ciência e focá-lo no processo, na aprendizagem e no 
aluno. O eixo dos saberes devem surgir das experiências que, tanto o professor quanto o aluno, 
estabelecem com o meio no qual estão inseridos. 

A Educação Profissional – uma visão sobre a América Latina. 

No pós-guerra, vários foram os movimentos nacionalistas que passaram a reivindicar reformas no 
campo social, econômico, político e educacional. Em muitos dos países latino-americanos, durante 
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o período da Guerra Fria, governos populares foram aniquilados pela força das ditaduras militares 
apoiadas pelo Departamento de Estado Americano, como no caso da Bolívia, Colômbia, Brasil e 
Chile. 

Cunha (2000) afirma que as reformas educacionais ocorridas nas décadas de 1980 e 1990 na região, 
incluíram principalmente a educação técnico-profissional. Em alguns países essas reformas foram 
bastante férteis, abarcando desde ofícios manuais até formação de nível superior. Estas estão 
diretamente ligadas ao processo de abertura econômica internacional, especialmente a partir da 
década de 1990. Tal processo tem levado muitos desses países a elevar seu nível educacional com 
objetivo de aumentar a capacidade produtiva e a capacidade de competitividade no mercado 
internacional e a cumprir metas estabelecidas pelo Banco Mundial (BIRD), pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Embora esses organismos internacionais tenham projetado modelos educacionais homogêneos, de 
referências intelectuais e técnicas a esses países, na prática isso não tem funcionado dessa forma. A 
heterogeneidade da cultura, da economia, da política e da sociedade regional, atrelados à 
dependência externa, constituem os principais fatores para o insucesso desses modelos na região.  

Em alguns países da região o governo modificou o modo como qualifica sua força de trabalho, 
especialmente para aqueles setores que exigem tecnologia mais especializada como serviços e 
indústria e promovido a descentralização, a setorização e a privatização da educação técnico-
profissional. Essas medidas têm encontrado respaldo e incentivo nas recomendações e nos 
financiamentos das agências financeiras internacionais, afirma Cunha. 

Durante as décadas de 1980 e 1990 a educação nesses países passou por inúmeras reformas a fim de 
adequar-se ao modelo neoliberal imposto pela nova ordem econômica mundial. Cunha ainda 
destaca que essas reformas se agrupam em três eixos: a descentralização, quando a união passa a 
responsabilidade da educação para os estados, municípios e/ou províncias; a segmentação, quando a 
responsabilidade da educação profissional deixa de ser da escola e passa a ser do Ministério do 
Trabalho ou de Ciência e Tecnologia; a privatização, quando a educação deixa de ser dever do 
Estado e passa para a iniciativa privada e outros. 

Velho (2011) apresenta exemplos de países como a Argentina, o Brasil e o Chile, que tiveram 
grandes mudanças no setor educacional na década de 1990. No caso da Argentina, este sofre com o 
desmonte dos sistemas integrados, após uma longa história de grande planejamento educacional. No 
caso do Chile, na era Pinochet, quase todo o seu sistema de ensino foi privatizado. No Brasil houve 
uma total reformulação na estrutura educacional nesse período. 

Jacinto (2009) cita a Colômbia e o México como exemplos de países latino-americanos em que a 
reforma curricular se deu com base nas competências. No caso da Colômbia, no seu dizer, tais 
reformas ocorreram por meio do projeto “Competencias laborales para el trabajo y pertinencia de la 
educación media”. Esse projeto foi elaborado por meio de convênios entre escolas e empresas para 
estudantes da décima e décima primeira séries das escolas públicas e privadas. Surgiu com o 
objetivo de garantir o desenvolvimento das competências profissionais gerais e específicas dos 
estudantes. O Serviço Nacional de Aprendizagem (SENA) da Colômbia homologa e certifica as 
competências adquiridas pelos estudantes, afirma Jacinto. 

No México a proposta de inclusão da educação profissional foi estendida a todas as escolas de nível 
secundário e superior. Jacinto destaca que naquele país a organização curricular apresenta três 
componentes: o básico, o propedêutico e o de formação profissional. Tais componentes estão 
classificados de acordo com a necessidade produtiva e com as normas de competências 
profissionais. Como resultado de anos de discussão sobre as normatizações de competências, há 
como proposta, a capacitação da formação profissional em toda a educação secundária. 
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Para Cunha (2000) três países latino-americanos merecem destaque: o Chile, a Argentina e o Brasil. 
Segundo este autor, no Chile, ocorreram três momentos importantes na tentativa de eliminar ou 
diminuir a separação entre a educação geral propedêutica e a educação técnico-profissional. O 
primeiro momento deu-se no governo Allende, quando houve a concepção de escola unificada; o 
segundo momento se deu no governo Pinochet com a proposta de diferenciação de curso após um 
tronco comum; e o terceiro momento se deu na década de 1990 com a introdução da educação 
profissional no nível médio, juntamente com os conteúdos propedêuticos da formação geral. 

As mudanças ocorridas no Chile no campo educacional foram fortemente influenciadas pelo 
modelo neoliberal. Embora nos anos de 1990 houvesse tentativas de criar escolas que integrassem 
estudos acadêmicos e profissionais, foi no Brasil e na Argentina que esse processo se efetivou de 
fato, com ênfase na separação entre ensino médio polimodal e ensino técnico-profissional. 

Na Argentina, por sua vez, a reforma educacional teve como características quatro (4) pontos 
importantes: o primeiro ocorreu com a inclusão de elementos profissionalizantes no ensino 
secundário (polimodal); o segundo foi a separação entre este nível e o trajeto técnico-profissional; o 
terceiro foi a exigência da conclusão de todo o nível polimodal para o recebimento do certificado do 
técnico; o quarto foi a entrada dos técnicos no nível superior de forma irrestrita. Cunha destaca que 
o nível polimodal contempla modalidades que estão, em grande parte, de acordo com as 
especialidades dos trajetos técnico-profissionais. O caso brasileiro será abordado separadamente a 
seguir.  

No caso do Mercado Comum do Sul (Mercosul), a educação profissional tem avançado mais no 
Brasil, sendo este país referência para os demais nesse setor. Dentro do grupo, Brasil e Argentina 
servem de parâmetro na análise comparativa da educação técnico-profissional para toda a América 
Latina. Esses países possuem um sistema de educação que possibilita a obtenção do título de 
técnico somente após a conclusão do ensino médio, caso do Brasil, e do polimodal no caso da 
Argentina. 

O modelo vigente em todos os países da América Latina encontra fundamentos nas recomendações 
do BIRD e do BID. Esses organismos entendem a educação técnico-profissional como elemento 
estratégico de mudança da estrutura educacional. Além disso, sugerem a separação entre a educação 
formal e capacitação. 

Outro fator de destaque nesses países é a interação entre as empresas e as escolas no que diz 
respeito à capacitação profissional. Destacam-se entidades de educação profissional, mantidas e 
administradas por empresários, como a exemplo do Brasil, o Serviço Nacional da Indústria 
(SENAI) e o Serviço Nacional do Comércio (SENAC).  

Panorama da Educação Profissional no Brasil. 

A implantação das atividades profissionais no Brasil data do período colonial, a partir de 1549, com 
o ensino dos ofícios feita por meio das Corporações de Oficio. As relações de trabalho foram 
marcadas, de um lado, pelo trabalho escravo, e de outro lado, pelo trabalho livre, executado por 
uma minoria que tinha acesso à educação. No geral, o trabalho, por ser predominantemente  
exercido por escravos, era discriminado, mesmo aquele exercido por trabalhadores livres. O mesmo 
acontecia na educação para o trabalho. 

Durante o Império, conforme Santos (2003), algumas medidas importantes acerca da educação 
profissional foram tomadas: na Constituinte de 1823, os liberais desencadearam debates a favor de 
novos rumos da educação no Brasil; na Constituição de 1824, mesmo não tratando diretamente do 
ensino profissional, as discussões abriram precedentes para mudanças futuras; na Constituição de 
1826 foi apresentado Projeto de Lei que tratava de organizar o ensino público em todo o Império e 
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em todos os níveis; em 1857 foi organizado o Liceu de Belas Artes no Rio de Janeiro, destinado à 
parte artística e técnica das artes e dos ofícios industriais; em 1858 foi criado o primeiro Liceu de 
Artes e Ofícios no Rio de Janeiro com o objetivo principal de propagar e desenvolver, pela classe 
operária, a instrução da parte artística e técnica das artes e dos ofícios industriais. Estes últimos 
surgiram como complemento dos cursos de engenharia civil e arquitetura da Escola Politécnica.  

Em São Paulo, no final do Império, o ensino profissional foi organizado nas instituições privadas, 
por interesse dos republicanos. A conjuntura política, econômica e social desse período é bastante 
peculiar porque marca o fim do Império, o início da República, o fim da escravidão, o grande 
ingresso do imigrante estrangeiro, particularmente o europeu e o consequente aumento do mercado 
consumidor. São Paulo foi o estado que mais se beneficiou de tudo isso por se constituir no maior 
produtor e exportador de café na época. Concentrou um grande contingente de mão de obra 
assalariada, de mercado consumidor, capital e infraestrutura, fatores que justificam seu progresso 
diferenciado de outros estados brasileiros. 

No início do século XX, por meio do Decreto n. 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo 
Presidente da República Nilo Peçanha, foram criadas dezenove (19) Escolas de Aprendizes e 
Artífices, mantidas pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria e custeadas pelos 
municípios, Estados e associações particulares, as quais foram importantes para a constituição da 
rede de Escolas Técnicas do país. Moura (2012) destaca que paralelamente a isso, foi organizado o 
ensino agrícola destinado à capacitação de chefes de cultura, administradores e capatazes, 
evidenciando uma educação profissional com caráter a atender aos interesses econômicos 
emergentes no campo da agricultura e da indústria. 

Ramos (2012) escreve que, em 1959, a lei n. 3.552 de 16 de fevereiro, passa a estabelecer nova 
organização escolar voltada ao ensino industrial. A definição das escolas técnicas se deu pelo 
decreto n. 47.038 de 16 de novembro de 1959. Por meio deste decreto essas escolas passam a 
compor a rede federal de ensino técnico e foram transformadas em autarquias e em escolas técnicas 
federais. 

No período da ditadura militar algumas medidas referentes à educação profissional foram decisivas 
para desencadear deficiência no sistema, graças aos fracos investimentos do governo no setor 
educacional. Destacam-se entre estas a desativação dos cursos técnico-industriais das Escolas 
Industriais da rede federal de primeiro ciclo ─ ginásios industriais. Estas escolas foram convertidas 
em escolas Técnicas Federais, que passaram (algumas delas) a oferecer cursos superiores de 
engenharia e transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs).  

Em 1986,  José Sarney, implantou o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico (Protec). 
Ramos (2012) afirma que a criação deste Programa esteve diretamente relacionado ao Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND) da Nova República e teve como principal objetivo definir 
metas de desenvolvimento econômico e combate à pobreza. A implantação deste Programa foi 
financiada pelo BIRD. No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002), ainda segundo 
Ramos, houve uma desorganização do estabelecido no decreto 2.208/97, no que se refere ao ensino 
técnico de nível médio. O BIRD fez uma série de críticas à elitização dos cursos e afirmou que os 
recursos deveriam ser investidos para aqueles de menor expectativa social.  

Ramos complementa que no final do governo Lula houve a implantação do ensino médio integrado, 
a expansão da rede federal tecnológica e a ampliação dos cursos superiores, integrando educação, 
pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Também ocorreu a transformação de vários 
CEFETs e Escolas Técnicas em Institutos Superiores de Educação, Ciência e Tecnologia.  

Para Moura o disposto no Decreto n. 5.154/2004, referente à integração entre ensino médio e 
educação profissional, representa um avanço na direção de construir um ensino médio igualitário 
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para todos e explica o que vem a ser ensino médio integrado e ensino médio integrado à educação 
profissional.  

Na segunda metade do século XX ocorreu uma significativa expansão da rede federal de educação 
profissional. Este foi um movimento importante do ponto de vista do nível de abrangência dessa 
rede, tanto no âmbito territorial quanto no âmbito social. Nesse processo de expansão foram 
criados, por meio do Decreto n. 6.095 de abril de 2007, os Institutos Federias (IFs), com base nos 
CEFETs e nas Escolas Agrícolas Federias (EAFs), juntamente com algumas escolas vinculadas as 
universidades federais.  

No governo Lula, medidas de cunho desenvolvimentista, mais características de um Estado 
Keynesiano, foram tomadas o que tornou o país menos vulnerável às crises econômicas mundiais 
do início do século XXI.  Entre essas medidas destaca-se o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC), cuja referência é o Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), o que promoveu 
uma vinculação entre educação, desenvolvimento econômico e mobilidade social, com 
características comuns às competências para a empregabilidade. 

Contudo, no dizer de Oliveira (2012), há contradições tanto do governo Lula quanto do governo 
Dilma Rousseff (iniciado em 2011), e dos demais governos ditos populares e democráticos, no que 
se refere às reformas. Estas não aconteceram a favor de uma educação básica e profissional que 
esteja efetivamente direcionada a um projeto de sociedade menos excludente e mais democrática, 
desvincula das exigências impostas pelo mercado mundial por via dos organismos internacionais. 

O trabalho de campo 

Desenvolver uma metodologia que venha dar um novo sentido ao ensino é a proposta central deste 
trabalho. Dos meses de abril a setembro do ano letivo de 2013, duas turmas de alunos do 3° ano do 
Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio desenvolveram pesquisa bibliográfica e 
de campo. Tiveram como laboratório oito (08) municípios do Estado do Espírito Santo e um (01) do 
Estado de Minas Gerias- Brasil. 

No trabalho desenvolvido, os alunos foram colocados numa posição de pesquisadores. Para tanto, a 
eles foi aplicado questionário em três (03) momentos, em etapas diferentes. O primeiro momento se 
deu antes do estudo teórico do conteúdo de urbanização; o segundo momento se deu após tal estudo 
e o terceiro momento se deu após a pesquisa desenvolvida pelos alunos, sobre as cidades.  

Esses alunos foram levados à pesquisa a qual teve como laboratório algumas de suas próprias  
cidades. A visão que cada um possui sobre as mesmas está carregada de subjetividade. Outro 
aspecto importante do estudo da realidade de cada um é detectar de que forma estes alunos foram 
capazes de estabelecer relações entre a realidade apresentada em suas cidades com o curso de 
Edificações de nível técnico, o qual cursam. 

No desenvolvimento teórico sobre as cidades foram abordadas questões conceituais como 
urbanização, crescimento urbano, metropolização, conurbação, regiões metropolitanas, situação 
urbana, função urbana, sítio urbano entre outros. Também foi discutido sobre a cidade na história, 
com objetivo de levar o aluno a perceber as funções da cidade em momentos históricos 
diferenciados e estabelecer relações com o momento atual, além de refletirem sobre o processo de 
constituição da cidade. Estudou-se ainda temas ligados a questões políticas, sociais, econômicas e 
ambientais das cidades.  

Após a aplicação da dimensão investigativa foi aplicado novamente o questionário. Na pesquisa 
sobre as cidades, os alunos, em grupos, fizeram pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados 
históricos e geográficos e pesquisa de campo. Em campo, percorreram a cidade; entrevistaram 
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pessoas; fizeram registros fotográficos; diário de campo; entraram em contato com órgãos públicos 
e empresas privadas, entre outros. Uma fala de Brandão vem reforçar o que se discute acima acerca 
das estratégias da pesquisa de campo. 

Em uma atividade de grupo não basta que a proposta seja feita para que se tenha a garantia da ação 
docente. No dizer de Cavalcanti (2006), para que isso ocorra é preciso que tais atividades sejam 
acompanhadas de perto pelo professor. Essa ação, de forma bem planejada e com rigor no 
acompanhamento das atividades de pesquisa por parte deste, garantirá o exercício das operações 
intelectuais e da construção de conhecimentos. 

A atividade de pesquisa em grupo proporciona a cooperação entre os sujeitos e implica no processo 
de desenvolvimento e da aprendizagem. Na concepção de Vigotsky isso se dá pela socialização e 
internalização, o que leva à promoção do desenvolvimento das funções intelectuais superiores. O 
conhecimento se dá pelo contato e a aprendizagem pela experiência, pela vivência. O contato com a 
realidade permite ao aluno significar o conhecimento.  

6.1 A Dimensão Investigativa como Metodologia de Ensino em Geografia no Curso Técnico 
em Edificações Integrado ao Ensino Médio- DIMGEOTEM. 

A DIMGEOTEM é uma metodologia de pesquisa em Geografia para o aluno do curso Técnico em 
Edificações Integrado ao Ensino Médio, ela se aplica à Geografia e ao curso em questão, o que 
significa que pode ser utilizado outros conteúdos geográficos, os quais envolvem tempos diferentes 
para execução.  

Os resultados obtidos com a pesquisa foram significativamente satisfatórios, pois o modo como os 
alunos viam a cidade e tudo o que nela está produzido ou a ser produzido, antes da aplicação da 
dimensão investigativa – a pesquisa -, era distante e abstrato. Após a aplicação desta metodologia, a 
cidade passou a ter significado diferente, não apenas como objeto de estudo, mas acima de tudo, 
como espaço de pertencimento cidadão e de possibilidade de realização profissional. 

Por meio de planejamento, orientação e acompanhamento por parte da professora, os alunos 
realizaram pesquisas sobre as cidades, laboratório de investigação desta pesquisa. A finalidade foi 
identificar o conhecimento desses alunos sobre o objeto de pesquisa, antes e após sua aplicação, e 
assim verificar e analisar o nível de desenvolvimento da aprendizagem, acadêmica e profissional, 
alcançado em cada etapa.  

Com os resultados alcançados, traçou-se a DIMGEOTEM, a qual apresenta sua estrutura e 
funcionamento como representado nas figuras e tabela que seguem. 
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Figura1.Esquema representativo da DIMGEOTEM. 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa de tese, 2014. 

Na DIMGEOTEM, à medida que o aluno desenvolve a pesquisa sobre o objeto de investigação, o 
professor desenvolve a pesquisa sobre a mudança do nível de aprendizagem desse aluno. Portanto, 
enquanto que para o aluno o levantamento, seleção, tratamento e processamento dos dados se dá 
sobre o objeto geográfico do qual faz uso para a pesquisa, para o professor a análise desses mesmos 
elementos se dá a partir da observação do desenvolvimento da aprendizagem do aluno à medida que 
este avança na atividade. 

Nesse processo, para o aluno e para o professor esses elementos se dão da seguinte forma, 
representada na tabela que segue: 

RESULTADOS 

PRODUÇÃO 
FINAL 

PROCESSAMENTO 
DE DADOS 

AVALIAÇÃO 

Conceitu

TRATAMENTO 
DE DADOS 

MONITORAMENTO 
DA EXECUÇÃO 

Comparar 

SELEÇÃO 
DE DADOS 

ORIENTAÇÃO 
LEVANTAMENTO 

DE DADOS 

PROFESSOR 
E ALUNO 

PROFESSOR PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA E 

DE CAMPO 

NIVEL DE DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO INICIAL 

Propor 

ANÁLISE DE 
DADOS 

DIMGEOTEM 

Concluir 

Avaliar 

Produzir 

Sintetiza

Observa

DescreveDelinea

Planejar 

Interpreta

Caracteriza

Analisa

Organiza

Relacion

Observa

DescreveDelinea

Planejar 

NIVEL ALCANÇADO DE DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E DA 
APRENDIZAGEM  
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Tabela 11 Representação da análise dos elementos da pesquisa. 

Analise dos elementos na produção da pesquisa 
Elemen

tos 
Sujeitos 

Aluno Professor 
Levanta
mento 
de 
dados 

Levanta dados, bibliográficos e de campo, 
relevantes sobre o objeto geográfico de 
pesquisa. A pesquisa bibliográfica se dá por 
meio do contato com o que está produzido e 
publicado em livros, revistas, documentos, sites 
oficiais, imagens etc. O levantamento de campo 
se dá a partir do contato e observação do 
objeto, entrevista entre outros. 

Aplica um instrumento avaliativo 
(questionário) em três etapas: antes 
do desenvolvimento do conteúdo 
teórico; após o desenvolvimento do 
conteúdo teórico; após a aplicação da 
pesquisa. 

Seleção 
de 
dados 

Seleciona os dados levantados, de acordo com 
a relevância de cada um, agrupados por 
categoria e finalidade. 

Seleciona os dados obtidos nas três 
etapas de investigação, agrupados 
por categoria, para análise do nível 
de desenvolvimento cognitivo 
alcançado pelo aluno em cada um 
desses momentos. 

Tratam
ento de 
dados 

Os dados selecionados são conceituados e 
caracterizados de acordo com as características 
que apresentam e correlacionados com 
embasamentos teórico e científicos, produzidos 
por pesquisadores. 

Os dados obtidos em cada etapa de 
aplicação do instrumento avaliativo e 
selecionados por categoria, são 
descritos a partir da conceituação e 
correlação que se dá entre o 
embasamento teórico e científico, 
produzido por pesquisadores, com a 
observação e avaliação dos 
resultados do desenvolvimento 
cognitivo alcançado pelo aluno em 
cada etapa. 

Análise 
de 
dados 

São analisadas as características apresentadas 
pelo objeto de pesquisa, de acordo com os 
dados tratados e sua finalidade. 

Análise dos dados obtidos nos três 
momentos da pesquisa, e suas inter-
relações. 

Process
amento 
de 
dados 

Os dados tratados e analisados são processados 
por meio de texto, tabelas, gráficos, imagens ou 
outros. 

Os dados tratados e analisados são 
processados por meio de texto, 
tabelas, gráficos, imagens ou outros. 

Produç
ão final 

Os dados levantados, selecionados, tratados, 
analisados e processados, em conjunto, 
constituem a produção final da pesquisa, 
devidamente representada de forma escrita. Os 
dados produzidos constituem elementos para a 
elaboração de uma proposta de obra pública, de  
edificação, que tenha finalidade de melhoria 
para a sociedade e perspectiva profissional. 

Os dados levantados, selecionados, 
tratados, analisados e processados, 
em conjunto, constituem a produção 
final da pesquisa, devidamente 
representada de forma escrita. 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa de tese, 2014. 

Ao realizar a pesquisa, tanto o aluno quanto o professor desenvolvem habilidades e competências 
de observar; delinear; descrever; comparar; relacionar; organizar; conceituar; analisar; caracterizar; 
sintetizar; interpretar; avaliar; produzir; propor; concluir. Essas não são necessariamente etapas 
lineares, elas acontecem a todo tempo ao longo da pesquisa, em ordem aleatória e/ou em conjunto. 
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Os resultados obtidos com a metodologia de pesquisa da DIMGEOTEM são o avanço do nível de 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno e a ampliação da sua visão profissional sobre o espaço. 
A DIMGEOTEM apresenta-se, caracterizada, em sua essência, da forma como representado na 
figura abaixo. 

Figura 2 Dimensão Investigativa como Metodologia de Ensino em Geografia no Curso Técnico em 
Edificações Integrado ao Ensino Médio- DIMGEOTEM. 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta pesquisa de tese, 2014 

À medida em que a atividade é desenvolvida, ocorre a ampliação dos conhecimentos, do 
desenvolvimento e da aprendizagem e do modo do aluno perceber a Geografia e de fazer uso dela 
para sua área de atuação profissional. 

Com a apresentação dos modelos acima, representados nas figuras e tabela, atendeu-se o 
objetivo geral desta pesquisa : elaborar uma metodologia de dimensão investigativa no ensino de 
Geografia que contribua para o desenvolvimento da aprendizagem, acadêmica e profissional, do 
aluno do curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes - campus Colatina, Brasil. 

Conclusão  

Este trabalho traz contribuições relevantes acerca da necessidade de pensar outra forma de lidar 
com o ensino de Geografia no curso Técnico em Edificações de forma a torná-lo significativo para a 
vida prática do aluno, tanto acadêmica quanto laboral. O ensino somente tem significado prático se 
estiver associado à aprendizagem. Esta, é um processo sociocultural que se dá por meio da interação 
do sujeito com o seu meio e com o outro, como preconiza a teoria de Vigotsky.  

A atividade de pesquisa proporciona a produção do conhecimento e a consequente aprendizagem. 
Isso se dá na interação entre o sujeito e o objeto a ser investigado. A pesquisa está de acordo com a 
Teoria da Atividade de Leontiev a qual considera que a atividade potencializa o modo como o aluno 
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aprende e desenvolve seu raciocínio, o que lhe garante a aplicação dos conhecimentos na prática de 
sua vida pessoal e profissional. 

Em concordância com Vigotsky e Leontiev, Bermudez apresenta o MEICREP como alternativa 
para que o aluno da educação técnica-profissional desenvolva suas capacidades de raciocínio e de 
aprendizagem por meio da pesquisa, o que o torna mais qualificado para o mundo do trabalho. 

Observa-se, tanto na visão de Leontiev quanto na visão de Bermudez, que a pesquisa é 
potencializadora do crescimento do aluno. Dessa forma, a Geografia vem valer-se dessa prática ao 
desenvolver uma metodologia de ensino que busca, por meio da pesquisa aplicada a alunos do curso 
Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio, potencializar seu nível de aprendizagem e 
preparação para o trabalho.  

A educação técnica profissional exige do professor um fazer metodológico diferenciado. Desta 
forma, buscou-se nesta pesquisa apoiar-se na Teoria do MEICREP. Esta Teoria é oportuna à 
proposta deste trabalho por se constituir em um Modelo voltado para a educação profissional, 
estruturado na dimensão da pesquisa, na dimensão acadêmica e na dimensão laboral. Essa Teoria 
trata, de forma específica, de cada uma dessas dimensões.  

O ensino na educação técnica-profissional precisa ser praticado de forma diferenciada, de forma que 
o aluno seja preparado para o mundo do trabalho, além da formação geral. Ao fazer uma abordagem 
a respeito da educação técnico profissional na América Latina e no Brasil, percebe-se que há um 
grande empenho dos organismos internacionais como BIRD, BID e FMI em implementar políticas 
que integrem esta modalidade de curso ao contexto atual da Globalização econômica neoliberal. Por 
um lado isso promove maior empenho por parte desses países em criar estratégias de educação, 
objetivando melhor qualificar o aluno para se inserir no mercado de trabalho. Por outro lado, há de 
se pensar em políticas internas que tornem esses países capazes de desenvolver programas de 
qualificação menos dependentes internacionalmente. Há aí um grande desafio a ser considerado, 
mas que não constitui objeto de estudo desta tese. Este pode ser um tema a ser futuramente estudado 
com mais afinco. 

A Geografia é uma disciplina essencial no curso Técnico em Edificações, pois é no espaço 
geográfico que se dá toda e qualquer edificação. Ao edificar, é necessário considerar uma série de 
fatores, objetos de estudo da Geografia (astronômico, físico, humano, social, econômico e 
ambiental). Dessa forma, cabe ao professor de Geografia, nesta modalidade de curso, desenvolver 
metodologia de ensino que contribua para a potencialização do aluno de fazer a associação entre a 
teoria e a prática que tenha significado acadêmico e laboral. 
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