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EM BUSCA DA AUTONOMIA E DA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO: O PROFESSOR DE GEOGRAFIA E O SABER 
INSTITUIDO. 
        
João Rua*  
     
 
 O objetivo deste artigo é discutir as práticas que têm predominado (e ainda 
predominam) na  maioria das salas de aula de Geografia e, principalmente, as relações 
que nelas se desenvolvem entre o professor, o livro didático e o aluno. 
      Para estabelecer esta vinculação vou recorrer a Gramsci e a Castoriadis como 
fundamentação teórica para a práxis transformadora que o professor deve desenvolver 
De Gramsci  vou utilizar o conceito de intelectual orgânico (indivíduo transformador, 
capaz de se insurgir contra a ideologia dominante). De Castoriadis  pretendo trabalhar 
com os conceitos de autonomia e indivíduo autônomo (capaz de se insurgir contra a 
heteronomia dominante). 
  Eu sempre condenei o uso que se faz do livro didático. Acho que no Brasil vem 
sendo super-valorizado, como instrumento de trabalho. , Há muito tempo vem se 
tornando quase  um substituto do professor e uma verdadeira  “Bíblia” para o aluno. 
 Agrade-nos ou não dizer isto, o currículo escolar, em seus conteúdos, não é 
definido por assuntos de interesse de alunos ou professores, mas, principalmente, pelo 
livro-texto estandartizado e voltado para uma série específica.  
 A minha tese é que, para alguns professores, há a busca por um trabalho 
autônomo, libertador, reflexivo e que os afasta do uso tradicional dos livros didáticos 
que constituiriam uma evidência do conhecimento instituido, formal, heterônomo. 
 O que pude perceber, é que não há  por parte da maioria dos professores, 
instrumentos teórico-metodológicos que permitam uma reflexão própria, autônoma, 
criativa  em sala de aula (dele e do aluno). Essa reflexão, quer dizer, essa criação de 
conhecimento novo, que se dá no espaço de qualquer escola (não apenas aí), sempre que 
há posicionamento crítico, escolha, análise, é muito restrita para a maioria de 
professores e alunos. A aula torna-se um lugar de conformismo. 
  A maioria dos professores vive massacrada pelas precárias condições de 
trabalho,sem tempo  para ele mesmo elaborar o conhecimento  e criar idéias próprias, 
Idéias que não sejam, apenas, aquelas  contidas nos livros didáticos e  que, também,  
não sejam as mesmas que ele recebeu na Universidade quando  da época da sua 
formação.  
 Na verdade, o que tem acontecido com grande parte dos professores, é que eles 
vão, por um lado, repetir   o que receberam na universidade,  não importa há quanto 
tempo. Por outro, vão reproduzir o que o livro didático contém , 
 
 
  Não estou culpando  o professor por isso. Ele é empurrado para esta prática  
pelas condições  de trabalho e de remuneração que vigoram no  magistério de 1º e 2º 
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graus,  no Brasil.  Se dá  quinze horas de aula por dia, muitas vezes, em diversas 
escolas, correndo de uma para outra. tem pouco tempo para refletir ou para elaborar 
idéias  mais amadurecidas  
para serem discutidas  com os alunos. A reflexão por parte destes, vai ser também muito 
reduzida. É isso que eu condeno, Não condeno o professor na sua prática. Entendo que 
ele é empurrado para essa forma de trabalho, pouco criativa ,  pelas circunstâncias , 
pelas condições em que ele vive. 
  Entretanto, é preciso  dizer  que, mesmo assim ,nessas condições precárias,  há 
professores que conseguem superará-las e fazer um belo trabalho em sala de aula.  Há 
conheço professores que trabalham em duas, três escolas, dando muitas aulas por 
semana e, ainda  assim, conseguem um espaço de reflexão, de criação de conhecimento, 
de elaboração de idéias no seu cotidiano. Isto, vai tornar seu trabalho  menos 
massacraste,  porque lhe dará uma realização que não  será (apenas) econômica. 
Acredito que seja uma realização política, numa visão gramsciana da escola , e do papel 
do professor como intelectual orgânico, transformador social.  
 Para a grande parte, entretanto, o livro didático acaba se colocando como o 
grande salvador, o único instrumento de trabalho e sendo o principal intermediador das 
relações com os alunos. 
 Nos anos 80,  entraram alguns novos livros  no mercado que deram mais 
importância aos temas críticos da Geografia. Os melhores livros didáticos procuram 
seguir a evolução da Geografia, incorporando as discussões dos meios universitários. É 
através do livro didático, que as mudanças no  conteúdo e no pensamento geográfico  
chegam à maioria do professorado. No livro didático muitos estudam e preparam a aula 
, Mas, o fato de alguns livros didáticos serem de melhor qualidade, não muda o método 
com que grande parte dos professores ainda trabalha. 
 Tal método, pode ser baseado na percepção empírica da realidade, por parte do 
aluno. As questões iniciais que ele levantar de acordo com sua vivência/experiência. A 
estas questões a Geografia responde com sua teoria, apresentando as discussões que têm 
sido travadas em nossa ciência (e em outras) sobre um determinado assunto em 
discussão. Mas o que nos interessa é a volta à realidade, para nela intervir. 
 Aqui o reforço teórico pode vir de Kosik (e diversos outros), ao nos chamarem 
atenção para o fato de que esta maneira de pensar, implica necessariamente em ter como 
ponto de partida os dados empíricos percebidos na realidade. Implica, em segundo 
lugar, na superação das impressões primeiras, ascendendo ao seu âmago, isto é, às suas 
lei fundamentais. O ponto de chegada será o concreto pensado. Realidade-Teoria-
Realidade seria uma proposta de percurso que nos permitiria trabalhar com qualquer 
conteúdo, sem correr o risco de ficar apenas no “senso comum”. 
 Definir globalização, de acordo com o livro (ou a aula do professor), memorizar 
os países de cada bloco econômico, decorar os principais rios da Europa, constituem as 
mesmas operações mentais. Não basta modernizar  o conteúdo. É necessário 
transformar o método de ensinar. Os conhecimentos adquiridos na universidade, 
constantes do livro didático ou veiculados pelos meios de comunicação devem ser 
revistos e criticados, pois não são definitivos ou neutros.  
 O professor de Geografia precisa reverter este quadro de dependência. Para isso 
deve perceber a dimensão política do ato pedagógico, isto é, deve sentir vontade de 
transformar a realidade, a partir da criação de novos indivíduos, para nela interferir. A 
Geografia constitui-se num valioso instrumental para esse processo. Conceituar 
globalização torna-se fundamental, nos dias de hoje, para que, de um lado possa ser 
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desmistificado como panacéia universal, culpada de todos os benefícios e de todos os 
males. Por outro lado, é um processo do qual não podemos fugir, não só por causa da 
mídia, que o difunde, como , também, pelas implicações que ele introduz na vida 
cotidiana, num contexto de mudanças paradigmáticas de âmbito político, econômico, 
cultural, territorial etc.   
 O professor comum,  vai tomar conhecimento dessas transformações através dos 
meios de comunicação e dos livros didáticos. Poucos professores estão preparados para 
desenvolver esta discussão. 
 Como vai trabalhar com temas como:a já referida globalização.e seus corolários 
excludentes, com a fragmentação, a desmetropolização, a desindustrialização e a 
reindustrialização seletiva, com o declínio dos estados-nação, com a formação de blocos 
econômicos? Temas que implicam em grandes transformações espaciais e que 
interessam, diretamente, à Geografia. Os livros didáticos pouco falam desses assuntos.  
O professor vai se defrontar com um discurso novo, que está nos meios de 
comunicação, supervalorizado pela midia. O aluno, acaba se informando  fora da aula 
de Geografia e cria situações difíceis de serem resolvidas em sala de aula. 
 Uma saída talvez resida no fato dos autores didáticos passarem a  perceber que, 
talvez não seja  tão importante vender um número grande de livros,  como investir, 
também,  na renovação  do discurso, mesmo que haja uma reação inicial do 
professorado. O autor didático deve ter uma preocupação não só com o aluno, para o 
qual o livro didático, teoricamente, estaria destinado  mas, também,  com o professor 
que vai trabalhar com esse aluno.  E eu não estou falando dos manuais para professor, 
com respostas prontas  a todos os questionamentos que o livro levanta, isto é  
adestramento, isto é colocar, fortemente,  a opinião do autor didático sobre o aluno e o 
professor ao mesmo tempo. Eu acredito  em um modelo de livro didático que seja  mais 
aberto, que  levante questões, que obrigue o professor  a correr atrás das  respostas. Um 
livro didático que desafie o professor e o aluno permitindo que eles, juntos, num 
trabalho coletivo, busquem essas respostas. 
 Outra solução é o papel que a universidade tem de ter como centro permanente 
de informação aos professores. Tentar uma maior articulação com o ensino básico, 
torna-se fundamental como estratégia de fortalecimento da Geografia enquanto 
disciplina escolar. 
 Eu vejo, como fundamental,  a análise da  realidade vivida pelo aluno. Ela não é 
conhecida pelos livros didáticos, pelos meios de comunicação, que são formas 
generalizantes,  O específico, vivido pelo aluno é conhecido pelo professor, que,  ao se 
preocupar em conhecer  esse cotidiano , vai trazê-lo para a sala de aula. O aluno percebe 
que  mora em uma favela,  que é carente,  em termos de condições sócio-econômicas. O 
aluno identifica o clima de violência em algumas áreas da cidade onde vive. Percebe 
porque  vivencia. O professor pode trazer  isso para a sala de aula, em um primeiro 
momento, dentro de uma percepção  empírica. A teoria da Geografia que o professor 
deve  possuir e apresentar aos alunos,  vai analisar  a segregação social no espaço 
urbano, isto é, a diferença de conteúdos sociais,  nas diferentes parcelas desse espaço.  
A Geografia pode analisar esta situação utilizando, por exemplo, mostrando a pressão 
das novas formas de acumulação flexível na base de emprego em muitas regiões e 
ampliar a polarização espacial e social. O conflito  entre as classes sociais expresso  nas 
diferentes fisionomias dos bairros ou  nas diferentes oportunidades de acesso aos meios 
de consumo coletivo, geram problemas de circulação, de segregação, de 
relacionamento,  
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 O que eu percebo aí,  é que o professor, com a teoria da Geografia , 
principalmente da chamada Geografia crítica (ou social) consegue elaborar estas idéias, 
consegue criar,  juntamente com os alunos,  formas de conhecimento - conhecimentos 
novos. Cada realidade é una em si mesma, mas integrada a uma escala mais ampla, na 
qual convivem o global e o local; onde a lógica global é percebida na escala local. É aí 
que se vivencia o espaço e o território, com suas particularidades e suas formas de 
integração. A Geografia é uma disciplina privilegiada para esta análise. Então a 
interpretação daquela realidade, inicialmente uma interpretação empírica , reforçada 
pela teoria geográfica, vai permitir  que o professor e, principalmente o aluno, voltem 
àquela realidade vivida, reforçados pela teoria, para, nela, poder interferir como 
cidadãos. 
 Quanto aos chamados novos paradigmas  do mundo contemporâneo, 
globalização ,  superação do Fordismo,  acumulação flexível de capital etc, parece-me 
que isso não elimina a opção política do professor de Geografia que queira produzir 
conhecimento em sala de aula. Os chamados novos paradigmas,  na verdade, são novas 
facetas do Capitalismo contemporâneo. É um novo momento do Capitalismo , mas nào 
é uma nova  sociedade, Não é uma nova realidade, e, isso, de certa forma, vai trazer 
para mim a revalorização das formas críticas de perceber esta realidade. Não vejo 
ruptura , Vejo é que o trabalho do professor de Geografia em sala de aula , ao  optar por 
esta visão crítica da sociedade,  a partir da realidade vivida pelo aluno, pode englobar os  
temas  atuais da Geografia e incorporá-los ao seu trabalho diário. Não vejo a menor 
imcompatibilidade de um aluno de 1º e 2º graus perceber que a modernização 
tecnológica é  excludente e lhe tira a possibilidade de emprego permanente no presente 
ou, certamente, no futuro. Que as atuais formas de relação capital/trabalho (que não têm 
nada de novas), quando muito, podem lhe acenar com um emprego temporário, numa 
visão pós-fordista,; que muitos empregos (no caso dos países centrais), deixam os países 
para ser substituidos por trabalhos (externos) de baixa qualificação, mal pagos, de 
tempo parcial (ou, às vezes, nem são substituidos), enquanto os empregos que restam 
são reestruturados para maior eficiência.,  Eu não vejo como esse tema, que parece ser 
estritamente econômico, não possa ser trazido para a sala de aula, na medida em que ele 
afeta  a família do aluno, o aluno , a espacialidade vivida por ele. Como se inserir dentro 
de uma lógica excludente em que poucos já terão definidos os seus acessos ao mercado, 
seja  de consumo, seja de trabalho enquanto muitos  ficarão excluidos, tanto de um, 
como do outro. 
 Não há como cair em reducionismos economicistas. O capitalismo não é, 
apenas, um sistema econômico, mas uma maneira de viver. Não é reduzível às estritas 
relações econômicas. É necessário analisar a nossa formação social como resultado de 
permanentes e contraditórias mudanças fruto das interconexões das esferas econômica, 
cultural, política etc. que terão de ser focalizadas em sala de aula.  
 Penso que esses  novos paradigmas, apenas colocam novas problemáticas  para o 
debate da Geografia no cotidiano escolar, enriquecendo-o. Não me parece ter havido 
uma época tão rica para a valorização do discurso geográfico e da possibilidade da 
atuação do professor em sala de aula. O que eu lamento é  que haja um descompasso tão 
grande entre as discussões no meio acadêmico,  onde essas temáticas estão presentes há 
alguns anos, e a sua manifestação  percebida pelo professor em sala de aula. Esse  
descompasso, que vem da desconexão  Universidade X Ensino de 1º e 2º graus, vai 
constituir o grande entrave para a atualização  teórica e metodológica do professor, que, 
no meu ponto de vista, é um dos problemas básicos do ensino da Geografia. 
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  A temática geográfica está mais rica.O discurso geográfico está  mais atual. 
Resta-nos incorporar estas novas preocupações ao nosso cotidiano. O dinamismo da 
realidade tem de ser levado para a sala de aula. Num mundo de defensismos e de 
marcadas diferenças que se globaliza e integra; onde parece haver um retorno à 
competição, semelhante ao século XIX, desta vez não por territórios (embora, também, 
ainda) mas por mercados; no qual é preciso conhecer os outros países, para justificar, 
ideologicamente, discursos defensivos ou liberais, a Geografia ganha importância 
renovada, quer como área de pesquisa, quer como disciplina escolar. 
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